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Câmara n.•s 26 a 32/74 e Projetes de Decretots Legislativos n.•s 3 e 4174 .. .. .. .... 475 

· · 4. Fala da Presidência: 

- Comunicando prazo para emendas aos Projetes de Lei da Câmara n.•s 26 a 
32/74, lidos no expediente . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 503 

5. , ProjetO!; apresentados: 

- Projeto de Lei do Senado n.• 32/74, do Sen. Ruy Santos .............. ; . . 504: 

-Projeto de Lei ·do Senado n.• 33!74; do Sen .. Paulo Guerra .507 

· 6. Requerimentos apresentados: 

- N.• 51/74, do Sen. Fausto castello~Branco ... : . .............. : ..... ,';.. .. . 52~. 
- N.• 52/74, do Sen. Ruy Cam~lro 

7. Fala da Presidência: 

•••• o o ••••••• o •••••• o ••• o • o •••• o o •• o ••• o 

- Recebimento de documentOs para complementação do oficio S/32/73, do 

524 

Governador do Estado de São Paulo' .. ~ ................... ; ........ , .. .. .. .. .. .. .. .. 524 

8. Ordem do dia: 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.• 112/74. · 
Discussão em turno único. Apreciado em sessão secreta .......... : .. · .............. · ... 524 

9. Fala da Presidência: 

- Lembrando sessão conjunta destinada à apreciação dos· Projetes .de Decretos 
Legislativos n.<>s 19 e 20/74-CN . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .... . . .. .. . . 524 

' ' . 
!O. Encerramento .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . .. 525 

•' 

43.a SESSAO EM 24 DE ABRIL DE 1974 .. 

· 1. Abertura .................................................. ~ .. : . ..... ;'·..... 526 

.. , · 2. comunicação 

- Do Sen. João Calmon, ·que se ausentarâ do País 

3. Requerimentos apresentados: 

............... o. o' ••••• o o o 

- N.• 53/74, do Sen. Lulz de Barros ••••••••• o •••••••• '.'·'·'. o •••••• ' •••••••••• 

526 

526 

- N.• 54/74, do sen. V!rgil!o Tá.vqra.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ... . 527 

- N.0 55!74, do sen. Virgülo Távora . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. ... . .. 527 

4. Discursos. do.expediente: . . . .. . 

- Sen. Vlrgülo Távora ...................................................... ·. · · 527 

- Sen. Danton Jobim .............................. ~·.,;,,, ........... :.......... 528 

. - sen. Wilson Campos ....................... , ............... , ............. ; .. 53ll 
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- Sen. Antóllio Fernandes . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . • . .. .. 533 

- Sen. Franco Montoro ...... · .......................................... ~ .. . . . 535 

- Sen, Benjamim"Farah ... ·: ................ .' ........ : ....... ."............... 540 
,·· .. 

5. Ordem do dla: 

- Requenroento n.• 32/74. Votação em turno único. Aprovado. serâ !!!lt& a 
transerlção sollcltàda .... ; .. ; · .... ~ ................. ; ......................... ·. .. .. 543 

. ~ PÍ'ojeto de Rf~lu~. n.• 3174. D!Bcukão' eni turno único; Redação final. 
' Aprovado. A promulgaÇão""; ................ ::; ... ; .............. ; ............ ; . ; . . . 547 
: · : - Projeto de Resolução n.• 14/74. Discussão em turno único: Em.: ~otaÇoo. 
Aprovado. A Comllisão .. de .Redação . .. . .. .. . ... .................................... 547 

;, . .. . '•. . . 

,, :: 6. Matéria.~ apreciadas após a Ordem do dia.: 

- Requerimento n.• 54/74. Aprovado, Passa-se à. apreciação da matéria 548 
. ..J" .. · -•'. . " • ' ' . . . 

- Projeto"de Lei da Câmara n.• 26/74. Discussão em turno úJúco, Em votação . 
. ,Aprovado. A"'Sa.nÇâo · ... : ...... · ..... · .... ··: ." ........ ." ........... ·:. :·:.: .· ....... "·::.. 548 

- Requerimento n.• 55/74. Aprovado. Passa-se à apreciação ·da matéria .. . 554 
' . ' . ' 

-Projeto de Lei da Câmara n.• 27/74. Discussão. em turno único. Em vota.-
, ção. Aprovado. A .sanção .............................. ; .': .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 554 

7. Discursos após a ordem do dia: 

- sen. Antônio Carlos .............................................. .".".. . . . . . 560 

- Sen. Ruy Carneiro .. · .......... · ....... ." :· ........ ." ..... ." ................ ; . . .. 561 

- sen. Helvídio Nunes ....................... ." ........ ·. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . 562 

.· ·' - sen. Fausto Castello-Branco ........ :·: ........ :: ........................ ·... 664 

- sen. Vlrgfiio _nv,ora ......................... ........... :;· ......... ........ .' 566 
8. Fala da Pre.!iidêricla:" · · ··· 

-Lembrando sessão conjunta destinada à apreciaÇãO dos 'DeCretos Leg!s-
,.lativos n."s 24 e 25/74 ....................... , ..... ; .............. , ......... ·. • ..... ·.... 570 

- convocando sessão extraordinária com ordem do dia que .designa •.......... ; 570 

9. E:n.ceiTamento ·-········.··.···············.·~~-·-.····-··-·····-··~--·····:·-.······~·· .. ·-·.···. 5'70 

44.• SESSAO EM 25 DE ABRIL DE 10'74 

(EXTR.\ORDINARIA) 

1. Abertura .................... '" ........................ ·. ; .... · ... , ~ · .... ; .. ·. . . 571 

2. Mensagens do Presidente da República: 

- De agradecimento de remessa dos autógrafos: n.<>e 128 a 135/74, referentes 
aos Decretos Legislativos n.oa 10 a 16/74 e n.• 7/74 ............... , ......... :... .. .. 571 

3. . Requer!Inento _apJ;esenta4o: 
- N.0 56174, do Sen. Petrônlo Portella ..................... · .•. ~ .. ; .. ·· ........ :,572 

4. , Fala' da PresJdência: · ·-

- Designando senadores para representar o Senado no· xvnr CongresSo 
Estadual de Municlpios ............ •· .. ,.; ...... ; . .. . .. .. . . . . . . . . . . • . .. .. . . .. . . .. . . 572 

5. Ordem do dia:. 
- Projeto·.de·oecreto Legislativo n.o 46/74. Discussão em turno único. Apro-

. v.ado. A - - -
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- Projeto de Resolução n.0 4/74. DiscUBsão em. turno único. Aprovado. A 

promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 573 . 
- Projeto de Lei do Senado n.0 149/74. Discussão em 1.0 turno. Em votação. 

Aprovado. Voltará para o 2.0 turno regimental .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 574 

6. Matérias apreciadas após a. Ordem do dia.: 

- R.equerlmento n,o 56/74. Aprovado~ Pa.ssa...se à a;preciaçAo da. ma.térla. 574 

- Projeto de Lei da. Câmara. n.0 28/74. Discussão em turno único. Encerrada. 
com emendas. Em votação. Aprovado sem emendas. A sa.nçâo ••••..••.•.•..••• 

7. Encerramento O O O O o O O o O o o O O O O O 0 O O O I O O O O O O O O O o O O 0 O o O O O O 0 O O I O O 0 O 0 O o O O O O O O 0 o O o 

45.a SESSAO EM Z5 DE ABRIL DE 1974 

1. Abertura ·································································· 
2. Mensagem do Presidente da. República: 

- N.0 136/74, submetendo ao senado a. escolha de nome Indicado para. cargo 

574 

588 

589 

cUjo provimento depende de sua. prévia aquiescência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da. CAmara. n.o· 18/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 592 

- Projeto de Lei do senado n.0 26/73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 593 

- Projeto de Lei da Câmara n9 23/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 602 

- Oficio "8" n.0 10/74 (-Projeto de Resolução n.0 15/74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 

- Projeto de Resolução n.0 14/74 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 605 

- Projeto de Lei do Senado n.0 29/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 606 

4. Projeto a.presenta.do: 

- Projeto de Lei do senado n.0 34/74, do sen. Carvalho Pinto 

5. Requerimento apresentado: 

•••• o ••••••••• 608 

- N.0 57/74, do Sen. Vlrgfilo Távora .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 610 

6. Pala. da Presidência: 

- Partlc1pa.ndo viSita. do ex-Ministro Mário Gibson Barboza 

7. Discursos do Exped!.ente: 

•••••••••• o •• ' •• 610 

- Sen. Lour1val Baptista. . . . . .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 610 

- Sen. Wllson Campos .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . 614 

- Sen. Amaral Peixoto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 622 

- Sen. Leandro Macle1 . .. .. • .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . 624 

8. Ordem do dia: 

-Projeto de Resolução n.0 7/74. Discussão em turno único. Redaçâo final. 
Aprovada.. A promulgação .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. 626 

-Projeto de Lei do senado n.0 17/74. Discussão em 1.0 turno. A Comissão 
de Constituição e Justiça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 

9. Matérias apreciadas a.pós a. Ordem do dia: 

- Requerimento n.0 57/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria. 627 

- Projeto de Lei da. Câmara n.0 19/74. Discussão em turno 11nico. Em vo-
··-~- A • de · · 628 
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-Parecer da Comissl!.o de Redaçl!.o ao Projeto de Lei da Câmara n.0 19/74. 

Reda.çl!.o final. Aprovado. O projeto volta. à. Câmara. dos Deputados .... · . . . • . . . 631 

10. Discursos após a. ordem do dia: 

- 8en. Benjamim Farah .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . 632 

- Sen. Franco Montoro .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . 633 

- 8en. VirgUlo Távora . • .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 6ü 
11. Fala da. Presidência: 

- Convocando sessão extraordinária com Ordem do Dia que designa . . . . . . 652 

12. Encerramento .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. .. . . 652 

46.• SESSAO EM 25 DE ABRIL DE 1974 

1. Abertura. •••••• ' o •••• o ••••••• o o ••• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••• f 653 
2. Mensagens do Presidente da República: 

- De .agractecimento de remessa de autógrafos: n.0s 137 a 140/74, referentes 
aos Decretos Legislativos n.<>a 5, 6, 8 e 9/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. 653 

3. Pareceres referente à seguinte matéria: 

- Oficio "S" n.0 32/73 <Projeto de Resolução n.0• 16/'1'4> . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 654 

4. Ordem do dia: 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 123/74. 
Discussl!.o em turno único. Apreciado em · sessão secreta ....•..................•• 

5. Fala da Presidência: 

- Lembrando sessão conjunta destinada à. apreciação do Projeto. de· Decreto 
Legislativo n.0 21/74-CN ......................................................... . 

6. Encerramento o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I o o o o o o o o o o o o o o o o 

47,• SESSAO EM 26 DE ABRIL DE 1974 

1. Abertura O o O O o o O o O t o O O o o o O o O o o o O o O O I O o O O o O O O O O O o O O o O o O o 0 o O o O O O O O O o O O 0 0 O O O o o o 

2. Mensagens do Presidente da. República: 

- Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado. N.0 141!74, referente 

656 

656 

656 

657 

ao Projeto de Lei da Câmara n.0 17174 .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. 657 

- De agradecimento de remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n.os 
18/74 e 17/74 .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. 657 

3. Ofícios do 1.0-Secretário da Câmara dos Deputados: 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos seguintes: Projetos de Lei 
da Câmara n.os 33 e 34/74 . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. . • .. . .. 658 

4. Parecer referente à. seguinte matéria: 
- Aviso n.0 4/74, do Ministro do Interior .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 661 

5. Projeto apresentado: 

- Projeto de Lei do Senado n.0 35/74, do Sen. Wilson Campos . . . . . . . . . . . . . . . 663 

6. Fala. da Presidência: 

- Comunicando prazo para emendas ao Prodeto de Lei da Câmara n.0 34/74 6a. 

7. Discursos do expediente: 
- sen. Lourival Baptista ............................ , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 664 
_,. LU!zl' ••. '.'o.' 666 
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- Sen. AntOnio Carlos .. : ........................... : ....................... ; .. . 
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668 ,, 

- Sen. Franco Montoro .· ........ ,', .. ; ... ~ ....... ; ....... ;, , , , , ; .. ·.,....... ... 6'70 
- Sen. Virg!l!o Távora ....................... : ..... ; .. : ........... ; . ; ........ · 672 

· B. Ordem do dia: 

-Projeto de Lei do Senado n.0 107/73. Discussão em 1.0 turno. Encerrada 
c.o!ll emendas. Volta às Comissões competentes ................ • .................. ·.. .. 677 

- Projeto de Lei do Senado n.0 10/74. Dlscussiio em , 1.0 turno. Encerrada 
com emenda. A Comissiio de Constituição e Justiça .......... ; ........... ; .. .. .. 678 

9. Encerramento ••••• o ••••••• o • o •••••••• o • o o • o • ' ••••• o ••••••••••••••••••••••• 679 

48." SESSAO EM 29 DE ABRIL DE 1974 

1. Abertura O O o O O O O O O O O O O O O o O o O O O O O O O O O O O O O O o O o O O O 0 O O O O O o O O O I O O O O o o O O O O O O O O O O O o 680 
i. ' 

2. Oficio do l.0-Secretár!o da Câmara dos Deputados: 
- Submetendo à revisão do Senado autógrafos segUintes: Projetos de Lei 

da Câmara n" 35 e 35/74 . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 680 
- N.0 59!74, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do senado n.0 25/74 684 

3. Pareceres referentes à seguinte matéria: 
- Projeto de Lei da Câmara n." 21174 ..... , ............. :.. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . 684 

4. Fala da Presidência: 
- Comunicando prazo· para emendas ao Projeto de Lei da Câmara n.0 ' 36/74. 

Lido no expediente .................................. :. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . 686 

5. Discursos do expediente: 
- Sen. Amon de Mello .. . .. .. .. . . .. .. . • . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 686 

- sen. Lourival Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . 7oô 
· · 6. Ordem do dia: 

- Projeto de Resolução n.0 9/74. Discussão em turno único. Aprovado. A pro-
:mulgação ....................................................................... , .. . 700 

-Projeto de Lei do Senado n.O 26/74. Discussão em 1.0 turno. EncerraQ.a · 
com emenda. A Comissão de constituição e Justiça . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 701 

7. Discursos após a ordem do dia: 
~.sen. Flávio Britto ........................................... , .. . . .. . . . . .. . 702 

- Sen. Clodomir Mllet ................................................... ; . . ... · 7M 

8. Fala da Presidência : 
- Convocação. de sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . 705 

9. Encerramento .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 705 
" 

49." SESSAO EM 29 DE ABRIL DE. 1974 

(EXTRAORDINARIA) 

1. Abertura ••••••••••••••• o o • o ••• o ••• o ••• o o o ••••••• o •• o • ' •• o •••••••• o ••••••••• 706 

2. Mensagem do Presidente da República: 

- De agradecimento de remessa de autógrafos n.oo 144 a 148/74, referentes aos 
D~cretos Legislativos n.oa 19 a 23/74' ·.-..... ; .. ;. ;; .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . • .. • .. .. 706 

3. Fala da Presidência: 
- Designando Senadores para representar o Senado 'ria XXIII Expostçtló · de 

'Animais e Produtos Derivados ................................ ; . : .. : '.' .. .':. : . . ;· .. '·.. 707 
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4. Ordem do dia: 

· ·- Projeto de Lei da Câmara n.0 12/74. Discussão em turno único. Em votação. 
Aprovado. A sanção .............................................. , . . . .. .. . .... .. .. ~07 

- Projeto de Lei da Ctl.mara n.0 13/74. Discussão em turno único. Em votacão. 
Aprovado. A sanção ........................ : .. .............................. :.. . 708 

5. Encerramento •••••• o ••••••••••••••••••••••.•••• o o ••• o •••••••••••••• o o •••• o •• 710 

50.• SESSAO EM ·ao DE. ABRIL DE 1974 

1. Abertura ........................................................... , .... ; .. : 711 

2. Mensagem do Presidente da República: 

- Submetendo ao Senado a escolhade nomes Indicados pnra.cargos cujo provi-
mento· depende de sua pl'évia aquiescência ........... : .'._: .... : ................... .. 

- Submetendo projeto à. apreciação do Senado 

3. Fala da Presidência: . 

•• o •• o. o •• o. o •••• o •••••• o ••• o o o 

711 

714 

- Comunicando prazo para emendas ao Projeto .de Lei do Senado n.0 36/74-DF 715 

4. Requerimentos apresentados: 

- N.0 58!74, dos Sens. Petrônio Portella e Danton Joblln . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 715 

- N.0 59/74, do Sen. V!rgl!lo Távora ............................ :.. .. .. .. . .. .. 715 

5. Discursos do expediente: 

- Sen. Arnon de Mello . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. ~16 

- Sen. Luiz Cavalcante ..................... : .. ......... :·..... .. .. .. . .. .. .. .. 726 

6. Ordem do dia: 

- Projeto de ReSoluÇão n.0 14/74. Discussão ·em turno único. Redação final. 
Aprovado. A promulgação ......................................... : . .. ; . .. . .. .. . . · 732 

-Projeto de Resolução n.0 15;74. Discussão em turno único. Adiada nos 
termos do· Requerlln~to n.o 60/74,. do :Sen. Pinarte Mariz ........... · ............ :. 733 

. -Projeto de Resolução n.0 16/74. Discussão em turno único. Em votação . 
. Aprovado. A Comissão de Redação ........................................ , , .. .. . : 733 

7. Matérias apreciadas 111pós a ordem do dia.: 
- Requerimento n.0 58;74. Aprovado. Passa-se à. apreciação da matéria . . . . 73~ 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 24/74. Discussão em turno único. Em votação. 
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 

- Requerimento n.0 59/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . 737 

-Projeto de Lei da Câmara n.0 29/74. Discussão em turno único. Em votação. 
Aprovado. A sanção . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .... . .. .. . 737 

8. Discursos após a ordem do dia: 

- Sen. Antônio Carlos . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . . 742 

- Sen. José Sarney . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . 743 
- Sen. Clodom!r Ml!et . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. 745 
- Sen. Vasconcelos Torres . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. 7!55 

9. Fala da Presidência: 

- Convocando seesão extraordinária com ordem do dia que designa 

10. 

.......... 756 
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51.• SESSAO EM 30 DE ABRIL DE 1974 

(EXTRAORDINARIA) 
?ág. 
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26.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 1.0 de abril de 197 4 

PRESIDf:NCIA DOS SRS.: PAULO TORRES E ANTONIO CARLOS 

AI; 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - RenatO Franco - Alexandre 
'Costa ..;__ J'osé Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella -
Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson 
Gonçalves - Luís de Barros - Ruyl Carneiro - Paulo Guerr:l. - Wilson 
Campos - Lui:z; Cavalcante - Leandro Maciel - Lourival Baptista -
Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy· Santos - C.arlos Lindenberg 
- Eurico Rezende - Paulo Torres - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto 
- Osires T·eixeira - Fernando Corrêa - Antônio Carlos - Guida 
Mondin. 

O SR. l.'IRESIDENTE <Paulo Torres) - A 1ista de presenca acusa o com:Da
>:ecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número ree:imental. ·declaro aberta 
:j., Sessão. 

o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 

li: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

.MENSAGEM. 

DO SR. PRIESIDENITE DA RElP'úlBLIOA 

De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do ·Senado Federal: 

- N.0 109/74 (n.o 123/74, na origem), de 29 de março de 1974, referente à escolha 
do Doutor Elmo Sereia ll'arias, para exercer o cargo de Governador do Distrito 
Federal. 

~ 
' 

i._ .. 

... .. .. 

... 

.. 

.. 

I .. .... 
b.-
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OFíCIO 

DO SR. 1.0 -SECR..ETA.RIO DA CAIMAIRA DOS D!ElPUTADOS. 

Encaminhando à revisão do senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 13, DE 1974 

(N.• 1.782-A/74, na casa de origem) 

Reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decrt~ta: 

Art. 1.0 - As escalas de vencimentos dos Grupos do Quadro Permanente 
da Câmara d-os Deputados, aprovadas pelas Leis n.0s 5.9()'1 e 5.90·2, de 9 de julho 
de 1973; 5.976 e 5.977, de 12 de dezembro de 1973, passam a vigorar com os 
valores constantes do anexo a esta Lei. 

Art. 2.0 - Aos !nativos da Câmara dos Deputados é concedido aumento de 
valor idêntico ao deferido por esta Lei aos funcionários em atlvidades, da mesm::t 
categoria e nível, nos termos da Lei n.0 2. 622, d'e 1.0 de outubro de 19•5'5, inde
pendentemente de prévia apost~a nos respectivos títulos. 

Art. 3.0 - Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei, serão desprezadas 
as !rações de cru:?ieiro, Inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre o 
vencimento. 

Art. 4.0 
- A gratificação adicional, a que se referem os arts. 6.0 da. Lei 

n.o 5.901, de 9 de julho de 1973, e 3.0 , da Lei n.o 5.902, da mesma data, é cal
culada sobre o valor do vencimento-.base do cargo efetlvo do funcionário, não 
incidindo <l cálculo sobre qualsquer acréscimo ou absorções, 

Art. 5.0 - Os valores decorrentes do disposto nesta Lei vigorarão a partir 
de 1.0 de março de 1974 e a despesa respectiva será atendida com recursos 
orçamen':árlos, inclusive na forma prevista no art. 6.0 , !tem I, da Lei n.0 5. 964, 
d'e 10 de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício 
financeiro de 1974. 

Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à puMicação. 

Sobre a mesa, Ofício que será lido pe!Q Sr. Lo-secretário. 
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li: lido o seguinte 
OFíCIO 

Em ·1.0 de abril de 1974. 
C/03/430.1 (B32l (B46l 
Visita ao Brasil do Presidente da República da Costa Rica. 
A Sua Excelência o Senhor 
Senádor Paulo Torres, 
Presidente do· Senado ·Federal 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que visitará 

o Brasil, em caráter oficial, no :periodo de 4 a 6 de abril próximo, Sua Excelência 
o Senhor José Figu·eres Ferrer,'Presidente da Repúb·:lca da COsta Rica. , . 
2. · .Miiiió' 'âgradeéeria' a Vôssa Excelêii'c!â o· 'obséquio de Informar-me se, no 
próilmo dia 4 de abril, às 15h30m, o. Congresso Nacional, reunido em Sessão 
Conjunto, concordaria em receber a visita de Sua Excelência o Senhor PÍ'·esldente 
da. República da costa Rica. Informo Vossa Excelência de que estou dirigindo 
oficio em Idênticos-termos a Sua Excelência. o Senhor 'Deputado Flávio Marcíllo, 
Presidente da Câmara dos Deputados. 

i\.proveito a op·ortunldade para renovar a Vossa Excelência. os protestos do 
meu profundo respe1to. ~ a) Antônio F. A2:eredo da Silveira. . 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com referência ao Expediente que 
vem· de ser lido. pelo Sr. 1.0 -Secretário, havendo concordância das Mesas do 
Senad.o e da Câmara dos Deputados, esta Presidência convoca Sessão Solene do 
Congresso Nac!onal a realizar-se no dia 4, às 15 horas e 30 minutos, destinada 
a receber Sua Exce:ência. o Senhor José Flgueres Ferrer, Presidente da República 
da Costa Rica. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 26, DE 1974 

. Altera a .Legislação da Previdência Social, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - o art. 64 da Lei n.0 3 .807, de 26 de agosto de 1960, com a nova 

redação dada pela Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com 
a seguinte redaçao: ··· - ·- · --- · -- --

"Art. 64 - Os períodos de carência serão contados a partir da data do 
Ingresso do segurado no regime de previdência social. · 
§ 1.0 - Tratando-se de trabalhador autõnomo, a data. a que se refere 
es•e artigo será a:quela em que for efetuado o primeiro pagamento de 
contribuições. 
§ 2.0 - Independem de carência: 
I - a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez 
ao segurado que, após ingressar_no sistema de previdência social, for 
acometido de tuberculose ativa, lepra, a:ienação mental, neoplasia malig
na, cegueira, paralisia Irreversível e lncapacltante, cardlopatla grave, 
doença de Parkinson, espondlloartrose anqullosante, nefropat!a grave ou 
estados avançados de Paget (osteíte deformante), bem como a de pensão 
por morte a seus dependentes; 

n - a concessão dos benefícios d-e que trata o item anterior aos que 
provierem do exercício de cargos públicos federais ou autárqu1cos, na 
forma do Decreto-lei n.0 367, de 19 de dezembro de 1968, bem como os 
que, na qualidade de trabalhadores rurais, anteriormente vinculados ao 
FUNm.URAL, desde que a enfermidade causad-ora da incapacidade paro. 
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o tra,balho ou da morte tenha ocorrido posteriormente ao ii"lgres.:io no 
regime desta Lei; 
m - a concessão do auxílio-funeral e a assistência médiéa, farmacêu-
tica e odontológica. · 

· § 3.0 - Ocorrendo Invalidez ou morte do segurado sem que tenha sido 
completado o período de carência, ser-lhe-á restituída, ou aos seus her;.. 
deiros, em dobro, o valor das contribuições ver1idas, acrescidas de juros 
de 4% (quatro por cento> ao ano." · 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vigor na da.ta de sua puolicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

J ustificaA;ão 
As modificações, ora propostas ao artigo "sub examen", objetivam estabelecer 

a desobrigação de carência para os segurados egressos do serviço público e para 
os trabal·hadores rurais, que, por força da Lei Complementar n.O 1·1, de 25 de 
maio de 197;1, ingressaram no sistema geral da previdência social, por perten
cerem a empresas agroindustrlals e agrocomerclais. 

Para esse contingente de segurados há sempre um período in albis, de 12 
(doze) meses. É o período duran•e o qual o s-egurado a;bre mão dos direitos que 
tinha ·como servidor, sem, entre·tanto, poder, de. !mediato, contar com outros 
equivalentes na .previdência social, por não ter, ainda, completado o período de 
carência exigido atualmente. · 
. Em f.avor da proposta ora oferecida, diremos que, mesmo antes da unLficação 
legislativa da previdência, ocorrida com o advento da Lei Orgânica da Previ
dência Social, . em 1960, o segurado que deixava de exercer ativldade suje!ta 
ao regime legal de uma instituição, transferindo-se para outra, em decorrência 
de novo emprego, tinha seus direitos plenamente assegurados, sem qualquer 
restrição ou contagem de novo período de carência. 

É, em última anállse, a conseqüência do permissivo legal da contagem reci
proca do tempo de serviço, que deve motivar o legislador para, no que diz 
respeito à chamada carência, estabelecer critérios eqüitativos e justos, sem o 
que,. estar-se-à deixando considerável número de segurados ao desamparo. 

Sala das Sessões, em 1.0 de abril de 1974. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

lJEI N.O 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 
o ••••••• ·-· ••• ·-· •••••• o ••••••••••••••••••• o •••••• o ••••••••••• o ••••••••••••••• o ••• 

Art. 64 - Os períodos de carência previstos neste capítulo serão contados 
a partir da data do ingresso do segurado no regime da previdência sacia:. 

§ 1.0 - Tratando-se de trabalhador autônomo, a data a que se refere este 
artigo será aquela em que for efetuado o primeiro pagamento de contr~buições. 

§ 2.0 - O segura;do que, havendo perdido essa qualidade, reingressar na pre
vidência social, ficará sujeito a novos períodos de carência, desde que o afas
tamento tenha excedido de 6 (seis) meses. 

§ 3.0 - As contribuições sucessivamente pagas a diversas instituições de 
previdência social serão computadas para o efeito de contagem dos períodos 
de carência, cabendo a concessão das prestações a instituição em que, na ocasião 
do evento, o segurado estiver flllado. 

§ 4.0 - Independem de carência: 
I - a concessão de aposentadoria por Invalidez ao segurado que for acome

tido de tuberculose ativa, lepra, alienação mental, peoplasia maligna, cegueira, 
varallsla ou cardiopatia grave, bem como a de pensao aos seus dependentes; 

• 

.. 
,. . 

.. 
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D- a. concessão de auxllio-doença, aposentadoria por inva.l1d·ez ou pensão, 
nos ca.sos de Incapacidade ou morte resu:+antes de acidente no trabalho, devendo 
para es.se fim ·reverter à Instituição de previdência social a. metade da indenl~ 
zação que couber, na forma. da legislação de a.cid:entes do trabalho; 

m - a concessão de auxilio funeral e a prestaçãO dos serviços enumerado$ 
no item m do art. 22, com exceção dos referidos na alinea. "a" desse item, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 45, 

• o • o •• o ••••••••• o ••••••••• o • o • o o •• o •••••• o • o o •••• o •• o • ' o ••••••• ' • o ••• o •••••• o 

LEI N.o 5.890, DE 8 DE J·UNHO DE 1973 
Altera a legislação da Previdência Social, e dá outras providência& 

"Art. 64 - Os períodos de carência serão contados a partir da data. do ingres
so do segurado no regime da previdência social. 

§ l.o - Tratando-se de traJbalhador autônomo, a data a que se .refere este 
·artigo será aJquela em que for efetuado o primeiro pagamento de contrlbuiçõe& 

§ 2.0 ..:.. Independem de carência: 

I - a concessão de auxilio-doença ou de aposentadoria por invalidez ao 
segurado que após ingressar no sistema. da previdência. social, for acometido 
de tuberculose ativa, lepra, alienação mental, neopla.stla, maligna, cegueira, pa
ralisia Irreversível e lnca.pacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondlloartrose anqullosante, nefropatla grave ou estados avançados de Pa.get 
Costeite deformante), bem como a. de pensão, por morte, aos seus dependentes; 

D - a concessão de auxilio funeral e a assistência médica., farmacêutica e 
odontológica.. 

§ 3.0 - Ocorrendo invalidez ou morte do segurado antes de completar o 
período de carência, ser-lhe-á restituída., ou aos seus beneficiários, em dobro, 
a importância das contribuições realizadas, acrescida dos juros de 4% (quatro 
por cento> ao ano." 

"Art. 67 •••.•.......•.......••.....•...•••..•..•.•.•..••.•.•••••••••••••.•• 
§ 1.0 - O rea-justamento de que trata este artigo será dievido a partir da 

data em que entrar em vigor o novo salário mínimo, arredondado o total obtido 
para a unidade de cruzeiro imediatamente superior . 

• o •• o ••••••• o • o • o ••••••••• o ••• o •••• o ••••••••••••• o ••• o •••• o •••••••••••••••••• 

§ 3.0 - Nenhum beneficio reajustado poderá ser superior a 90% (noventa 
por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário minlmo vigente no Pais na data 
do reaJjustamento." 

o o o o o o • olo o o o o o o o 0 o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o, o 0 0
, 

0 
o o o o, 

0 0 0 0 

(As omissões àe Constituição e Justiça e Legislação Soctal.) 

O SR. PBESmENTE (Paulo Torres) -O projeto lido será publicado e reme
tido às Comissões Competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
ll: ·lido o seguinte: 

RIEQUERIMEN'ro N.0 31, D'E 1974 

Nos termos do art. 234 do Reg!m:ento Interno, requeiro transcrição, nos Anais 
do Sen!lido, do discurso do Excelentíssimo Senhor General Ernesto Geisel, Presi
dente da República, pronunciado ontem, por motivo da passagem do 1o.o ani
versário da Revolução de Março de 1964. 

Sala das Sessões, em 1.0 de março de 1974. - Petrônio Portella, Líder do 
Governo. 

O SR PRESm·ENTE (Paulo Torres) - O requerimento que acaba de ser 
lido será publicado e remetido ao exame da Comissão Diretora. 
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Há. oradores in.scrltos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Antônio Carlos, como Lider. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, 
desejo agradecer ao nobr·e Líder Sr. Senador ~etrõnio Portella ter-me permitido 
usar da palavra, na qualidade de porta-voz da Liderança para, mais uma vez, 
trazer ao Senado assunto referente à situação em que se encontra o meu Estado, 
em virtude da calamidade das enchentes. .. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser-me-á extremamente difícil senão mesmo 
impossível, descrever ao Senado e à Nação o quadro que presenciei nos últimos 
dias. durante a viagem que, conforme cientifiquei à Casa, realizei à região sul 
do meu Estado, assolada pela maior catástrofe que se abateu sobre área do ter
ritório nacional, em qualquer tempo. 

Assim mesmo, cumpre-me alinhar, perante V. Ex." e os nobres Srs. Sena
dores. o inventário do que me foi dado ver, ouvir e, acima de tudo, sentir, 
durante este último fim de semana. Menos de uma hora, depois de chegar, por 
via aérea, a Florianópolis, na última sexta-feira, sobrevoei, acompanhado do 
nobre Sr. Deputado Aroldo Carvalho, a zona devastada. Condu'Ziu-nos um heli
cóptero da nossa Marinha de Guerra. tipo SH-3 Shl!:orsky, anti-submarino. per
tencente ao Primeiro Esquadrão da iForça Aero-Naval, baseado em São Pedro 
da Aldeia no Estado do Rio de Janeiro, sob o comando do Capitão-de-Fragata 
Paulo Ronaldo iDaldegan :Moreira, e operado pelos .Capitães-Tenentes Ad!lsoP 
Vieira de Sá e Marcílio dias. 

Decolamos de Florianópolis às 16 horas e 15 minuto~. voamos cerca de 300 
milhas, a uma altitude média de 1'50 metros. Levávamos víveres, roupas e medi
camentos. num peso total que exigiu ao sofisticado aparelho utllizar 90% de sua 
potência. Acompanhavam-nos, ainda, dois sargentos da Marinha, um marinhelro 
e o Delegado Regional de Polícia de Tubarão, Dr. Pizzolatti. 

Nossa primeira escala foi na localidade do Farol de Santa <Marta. extremo 
leste do litoral catarinense, onde 120 famílias de pescadores e de pequenos agri
cultores estão totalmente isoladas. 

A estrada de acesso a Laguna está bloqueada pela areia que a água e o vento 
acumularam em seu leito; ·grande parte dessa população está em péssimas con
dições sanitárias, pelo fato de ter ingerido, no momento mais difícil da tempes
tada, alimentos deteriorados. Lá deixamos parte da carga. constituída, como 
disse, de alimentos, remédios e roupas. 

Em seguida, fomos a Tubarão, voando na direção oeste. Nova etapa levou-nos 
à cidade de Orleães. Voltamos a Tubarão para o embarque de parte do grupo 
da Marinha de Guerra que, sob o comando do Capitão dos Portos de Santa 
Catarina, Comandante Paulo Ragufe, opera na região. Regressamos â Capital do 
meu Estado às 19 horas. 

Esta viagem deu-nos uma visão da extensão da calamidade. De cima, vimos 
o imenso mar que cobre toda a planície do baixo Tubarão, fazendo um só os leitos 
dos Rios Tubarão. Passo do Gado e da Madre, estendendo-se para o oeste até 
os contrafortes da Serra do Mar. E, dentro desse imenso mar, apenas a BR-101, 
algumas localidades e duas pequenas regiões da Cidade de Tubarão. Ainda, de 
cima observamos a Cidades 'São Ludgero, Braço do <Norte e, mais ao longe, Laura 
Müller, todas semi-isoladas e semidestruidas. Vimos, também. a Estrada de Fer
ro D. Teresa Cristina, com cerca de 80% de seu leito destruído ou grandemente 
danificado. Constatamos, então, que a única via de acesso à região é a BR-101, e 
assim mesmo até a Cidade de Tubarão, pois que daí para o sul, já no trecho 
Tubarão-criciúma, o tráfego está impedido. 

As estradas estadu111ls estão todas obstruídas. De cima. vimos o que restou 
das três pontes que ligavam Orleães, por via férrea e .por estradas de rodagem, 
com as demais cidades, e aquele resto da grand·e ponte, locallzada na Cidade 
de São Ludgero, denominada, significativamente, Monsenhor Fr·ederico Trom
brock, grande Pastor daquela região, daquela comunidade e de todo o Sul do 

.. 

-I 

.... 
I 
11' .. 
!lo· 



-8-

Estado. que deu à Igreja do Brasil figuras eminentes como o atual ·Arcebispo 
de F!orianópolis, D. Afonso Niehues, o Bispo de Joinvi!les, :0. Gregório Warmeling, 
e o saudoso VIgário-Geral da Arquidiocese do nosso Estado, Monsenhor !Frederico 
Hobold. 

A noite, já em Florianópolis, assistimos. pela tel·evisão, ao pronunciamento 
do Ex.mo Sr. Governador do Estado: Dr. Colombo 'Machado Sales, dando conta 
da tragédia que a todos nos atlng!Ú, das providências adotadas, .e fazendo um 
veemente apelo ao ânimo e à coragem da população. Ainda nessa noite, procura
mos conhecer a atuação dos órgãos públicos na região. 

Assim pudemos registrar que, sob o comando do General Florismar IC:ampello, 
Comandante do Grupamento Leste, sediado em Florlanópolls, está· em Tubarão 
a 3.a Companhia de Infantaria, sob o comando do Major Clóvis Medeiros Varella 
que é, de fato, o Comandante MUltar da érea. com 1'89 homens. Esse grupo do 
Exército recebeu um reforço da Companhia Operacional do 63.0 Batalhão de In
fantaria, de Florianópolls, com cerca de 120 homens. e mais um outro reforço 
do Batalhão de Engenharia de Porto União, com cerca de 1.5 homens, para a 
construção de pontes de suprimento e abastecimento d·e água, pois a cidade de 
Tubarão está totalmente sem água potável a sua estação de tratamento de 
água está paralisada e até o momento os tér.nicos não sabem se, reparada essa 
estação, será possível fazer com que a água cheegue aos locais de abastecimento, 
pois que a rede de distribuição foi quase totalmente destruída. 

A Marinha, sob o comando do Almirante Leopoldo Amaral Saboya Coman
dante do 5.0 Distrito Naval. opera em Tubarão com um ·grupo de Apolo, consti
tuido de 128 homens, sob as ordens do Comandante Paulo Ragufe, Capitão dos 
Portos do Estado de Santa Catarina. A Marinha enviou também para a região 
hellcóptero SIH-3. antl-submarino, e 2 Sfi-5. Um deles, Sr. Presidente. sofreu 
ontem um acidente :e está parcialmente destruido. Ainda a Marinha, através de 
Delegacia da Capitania dos Portos de Criclúma, utlllzou lanchas e canoas, e, assim, 
tornou possível o salvamento de 300 famillas na região do Distrito de iMadre, no 
Município de Tubarão. 

A A,eronáutlca, sob o comando do Coronel-Aviador Armando WJ!lemsens de 
Oliveira, Comandante da !Base Aél'ea de Florianópolis. opera na região com 3 
helicópteros ·e 2 aviões-transporte. 

A par da presença das Forças Armadas, que não apenas mantêm a ordem 
na região, evitando saques e outros incidentes que poderiam ocorrer diante da 
destruição verificada, o Governo de Santa Catal'lna mobilizou todas as reparti
ções e todos os órgãos de sua estrutura. E o Sr. Governador tem. praticamente, 
visitado a região todos os dias. Desde quarta-feira, há mais de uma semana, 
quando foi possível o primeiro acesso a Tubarão, até ontem S. Ex.a deslocou-se 
quase que diariamente para Tubarão. Ibituba, Laguna, Crlciúma, Araranguá e 
outros municípios assolados pela calamidade. 

Quero aqui destacar, Sr. Presidente, o trabalho da Secretaria de Saúde e 
de seu Titular. !Professor Prisco Paraíso; da Coordenação de Defesa Civil, dirlgidr 
pelo General Alvaro Veiga Lima, e o trabalho do Sr. Secretário dos Transportes, 
Dr. Paulo Müller Aguiar. 

Na área municipal tive, ainda em IFlorianópolis, conhecimento do trabalho 
realizado pelos pref.eltos da região e - o que é de se analtecer - pelos prefeitos 
de todo o Estado que enviaram máquinas, tratares caminhões para fazer o tra
balho preliminar de remoção dos detritos e limpeza das cidades atingidas. 

!Na área federal, já estiveram, em Santa Catarina, o Sr. Ministro das Minas 
e Energia, como representante pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel; o Sr. Ministro da Saúde; o Sr. Ministro das Co
municações; o Sr. Ministro da Agricultura; o Secretárlo~Geral do Ministério do 
interior e o Diretor do !Banco do Bras!! para a área, Cel. Walter Peraccl1! iBar
cellos. 

Até aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi possível redigir o discurso que 
estou pronunciando. Voltei ao Rio ontem à noite, e hoje, pela manhã, desloquei-
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me .para Brasília. Devo, pois, prosseguir valendo-me das notas que colhi durante 
a visita e da minha memória. 

Depois deste levantamento, a que acabo de me referir, na noite de sexta
feira, em Florianópolls, no dia seguinte, pela madrugada, ainda acompanhado do 
nobre Deputado Aroldo Carvalho, desloquei-me de automóvel para Tubarão. 
Então, depois daquela visão em extensão, pude conhecer em .profundidade o dra
ma, e não estaria exagerando. Sr. Presidente, se dissesse a tragédia que se abateu 
sobre a Região Sul do Estado de Santa Catarina. 

Não tenho, como ninguém tem até o momento, um levantamento completo 
da perda quer seja de vidas humanas, quer seja no campo económico, no que 
toca às perdas materiais. O que se está fazendo, no momento, é o levantamento. 

Sr. Presidente, aqui utilizar-me de alguns índices, a fim de dar conheci
mento ao Senado do pequeno relatório que me foi entregue pelo Presidente da 
Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, Professor Oswaldo Della Justina, 
com a aprovação do Prefeito Municipal. 

Sr. Pr.esidente, vou ut!l!zar-me de alguns índices, a fim de dar conheci
partir do dia 20 de março, quarta-feira, chuvas torrenciais cobriram toda a 
região do Sul de Santa Catarina. Nos dias 21 e 22, essas chuvas prosseguiram, 
e até se intensificaram, desde as margens do rio Mampituba. na fronteira do 
Rio Grande do Sul, até a lagoa Santo Antônio e as montanhas que separam o 
Município de Tubarão do !Município de Imaruí. INo dia 23, uma tromba d'água 
caiu sobre a cidade de Lauro Müller, nas nascentes do rio Tuba:rão e dos oito 
grandes tributários desse rio. 

Já então a situação de Lauro Müller era insustensável. A cidade ficou prati
camente destruída. Há cerca de 2 anos, calamidade semelhante ocorreu na cidade 
de Laura Müller. Em Tubarão, indaguei se o desastre de agora fora das propor
ções daquele que exigiu a reconstrução da cidade e para cujo trabalho o Governo 
da União contribuiu com 500 mil cruzeiros em 1972. E a resposta que me deram 
é que o fenômeno do dia 23 foi muito pior do que aquele que exigiu a mobiliza
ção de todo o Estado e dos órgãos competentes da União, para que Lauro IMJüller 
sobrevivesse, pois a cidade ainda não está reconstruída, ainda não se recuperou 
da tragédia de dois anos atrás. 

O Rio Tubarão, antes de desembocar na lagoa Santo Antônio, atravessa uma 
grande planície. Ali, há dois outros rios que são verdadeiros braços do Tubarão 
- o rio Passo do Gado e o Rio da Madre -, além de oito grandes tributários, 
desde a serra do Mar. 

No dia 24, às 8 horas da noite, nova tromba d'água cai sobre a cidade de 
Tubarão. Já a situação de toda a região da serra do Mar até o. Oceano Atlântico 
era dramática. Para completar o quadro, ocorreu nesse dia e no seguinte, domingo, 
uma das marés mais altas de que se tem notícia no litoral sul do Brasil. Em 
1922, o fenômeno havia ocorrido. Essa elevação do nivele das águas oceânicas, 
batidas por um vento leste de intensidade incomum, fez com que as águas que 
transbordavam do rio Tubarão, que à altura da cidade de Tubarão corre para
lelo ao litoral, a uma distância de dez a quinze qullômetros da lagoa Santo Antó
nio, encontrassem como verdadeira barreira as águas que vinham de !·este, toca
das pelo v·ento, s.eguras pela maré-alta. Na cidade de Tubarão, o rio. apenas 
livrando duas pequenas elevações - uma, onde se encontra a Catedral Metro
polltana e parte do centro Urbano; e outra, no bairro operário de Oficinas, 
onde se locallza o Colégio Estadual Francisco Benjamim Gallotti, a cidade de 
Tubarão transformou-se, não num lago, não num imenso tanque, mas num 
mar revolto. As águas iam •e vinham, destruindo tudo que pela frente encontra
vam. O Bairro das Oficinas que é o bairro operário de Tubarão, teve, num só 
quarteirão, 60 casas completamente destruídas, dentre elas um prédio de dois 
andares onde funcionava um hotel. INo leito da estrada de ferro que atravessa 
esse bairro - daí o seu nome "Bairro Oficinas", pois all se localizam as oficinas 
da Estrada-de-Ferro '11ereza ;Cristina, - o nobre Sr. Deputado Haroldo Carvalho, 
que nos honra com sua presença neste plenário, e eu, vimos uma casa em cima 
do leito da estrada de ferro; os trl!hos da estrada de ferro não só pendurados 

.. 

.. 
" • 
I • 
Ir 
(-

11' 

I· 



- 10-

como retorcidos, pois que todo o.aterro fora afastado ·em vãos de 20,30 e 50 metros. 
Casas vimos das quais restaram apenas os alic·erces; casas destruída>, casa:; 
grandemente danificadas e todas elas comprometidas pelo nív.el das águas que 
atingiu, naquele bairro. mais de dois metros. A média de elevação das águas sobre 
o piso da ponte que liga as duas margens do rio Tubarão, no centr·o da cidade 
do mesmo nome, foi de 1,5 metro. Levando-se em conta as duas elevações que 
não foram at!ngidas .pela enchorrada pelos rios que se formaram, ter-se-á uma 
idéia do volume e da violência da torrente. Ouvi d·epoimentos no sentido de que 
as águas em determinados locais atingiram a velocidade de 90 km horários. A 
margem direita do rio Tubarão a cidade de Tubarão teve completamente des
truído o Bairro das Oficinas a' zona comercial e, mais adiante, o núcelo habi
tacional da CO!HAB. Sábado. 'há dois dias, ainda haverá água a mais de 2metros 
de altura. Toda a planície que cerca a cidade, do lado direito e do lado esquerdo 
do rio, ainda está totalmente inundada. Um plantador de arroz perdeu 45 mil 
sacas desse cereal e, segundo depoimento do chef.e do Escritório iRegional da 
ASARESO no Sul do Estado, do rebanho de 12. 500 cabeças de gado vacum, exis
tente em Tubarão, perderam-se 10.000 cabeças. 

Tendo-se em conta, Sr. Presidente, que a cidade de Tubarão tem 60.000 habi
tantes, uma receita muicipal de Cr$ 7.300.00000 pr.evista para 1974, um número 
de casas no perímetro urbano de 16 mil unidades; e levando-se em conta que, 
pelo levantamento preliminar realizado, 60% das edificações foram destruídas, ou 
de tal modo danificadas que terão de ser reconstruídas, ter-se-á uma idéia, ainda 
que pálida e .Jmprecisa, da tragédia que se abateu sobr·e Santa Catarina. 

Na Cidade d·e Tubarão, não existe água potável, a não ser nos três postos 
que foram construídos pelo Exército. A Missão Rondon construiu alguns postos 
para lavagem de roupas, e fossas negras para atender aos problemas sanitários 
do aglomerado humano que está ocupando praticamente o centro da cidade. 
Um dos alojamentos é a Catedral Metropolitana; outros alojamentos são os colé
gios das Reverendíssimas Irmãs da Divina Providência, o hospital, os grupos 
escolares e outros prédios públicos. 

Procurei, Sr. Presidente, depois de conhecer em profundidade a situação de 
Tubarão, saber qual a estimativa de perdas de vidas humanas. Não existe um 
levantamento completo; muitas casas ainda estão sob os escombros, outras soter
radas pelos deslizamentos. A camada de lama no centro de Tubarão ainda atinge 
a quase um metro. Do que se pôde apurar até agora, dá-nos o seguinte quadro: 
na cidade de Tubarão, sessenta corpos foram enterrados em vala comum; vinte 
e seis foram soterrados próximo à localidade de São João. Esse deslizamento 
ainda não pôde ser removido; alguns corpos deram na Lagoa Santo Antônio 
e dois corpos foram, no sábado, encontrados no litoral do Município de Imbituba. 
A Lagoa de Santo Antônio dista da cidade de Tubarão, em linha reta, quinze 
quilómetros e pela estrada de rodagem, pela BR-101, vinte e cinco quilómetros. 

No restante da região o que se pôde apurar quanto às vitimas foi o seguinte: 
na cidade de Gravata!, vinte e seis mortos e, posteriormente, mais· três; o. ex
prefeito do Município de Torres, sua esposa e um amigo, já estavam deixando 
a cidade quantdo o carro em que viajavam tombou no rio que atravessa essa 
estância hidromineral de Santa Catarina. No Município de Praia Grande, vinte 
e dois mortos; em São João do Sul, oito; em Sombrio, quatro; em Turvo, cinco; 
em Meleiro, três; em Treze de Maio, quatorze. 

Os prejuízos materiais, os danos sofridos pelas outras cidades que não pude 
visitar, pois ainda não há l!gação rodoviária e a l!gação ferroviária, - dados 
os prejuízos sofridos pela estrada de ferro, só se restabelecerá (se houver um 
Início imediato das obras de reconstrução) dentro de oito a dez meses - mas, 
pelas Informações que colhi, na Cidade de Araranguá cem casas foram destrui
das; em São João do Sul cinqüenta; em Orleã·es, trinta e seis, só no centl·o 
da Cidade; e em Praia Grande, trinta casas. 

Já deixaram a Cidade de Tubarão cerca de quinze mil pessoas. Algumas, 
evidentemente, foram para as praias do litoral ou Florianópol!s para a casa 
de famlllares ou de amigos, enquanto os chefes de famílias ficaram na Cidade, 
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a fim de ajudar no trabalho de recuperação. Muitos, da população pobre, com 
as casas destruídas, sem ter o que fazer, abandonaram a cidade sem saber se 
um dia voltarão ou não àquele lugar que escolheram para seu lar. Esse o quadro, 
Sr. Presidente. 

Do Prefeito, do Presidente da Fundação Educacional, do Major Comandante 
da 3.a Companhia, ouvimos uma Indagação, certamente repetida àqueles repre
sentantes do povo que também visitaram a região. Lá estão os Deputados Fe
derais, eleitos pelo Sul do Estado, os nobres Srs. Deputados Adhemar Ghlsl, 
Francisco Grlllo e César Nascimento; lá esteve ontem meu nobre Colega de 
representação, o Sr. Senador Lenolr Vargas; hoje a Assembléia Legislativa 
desloca-se para a região, onde já se encontram os Deputados Estaduais eleitos 
pelo Sul do Esta.do e o nobre Sr. Deputa:do Dib Cherem vai viajar hoje de Flo
rianópolls para lá. A Indagação que eles nos fizera:m, e que hão de f·azer ao 
Governo do Estado, ao Governo da União e ao Brasil, é uma. indagação preli
minar: a reconstrução de Tubarão e das cidades do Sul do Estado, praticamente 
eliminadas do ma.pa pela catástrofe, é de Interesse nacional? Que atitude deve 
tomar o Poder PUblico diante dos prejuízos sofridos por uma região que não tem 
mais vla:s de comunicação? 

A usina de SOTELCA, que gera 235 mil kw, está paralisada; e sua matéria
prima é o carvão transporta:do pela Estra.da de Ferro. No momento em que se 
esgotar o estoque do carvão tipo v·a.por à oeira: da Usina da SOTEIJCA:, na loca
lidado de Caplvari, na. Cidade de Tubarão, o carvão produzido pelas minas de 
Criciúma, Içara., Siderópolls e Urussanga, não terá o melo de transporte que vem 
sendo utilizado desde o início da. e~loração dessa. riqueza. mineral, que é a es
trada de ~erro. 

A Rede Ferroviária Federal terá de, imediatamente, mobilizar uma. frota de 
caminhões ou encontrar um modo de atender não só a. Usina. de SOTELCA mas, 
também, aqueles 40% do carvão catar!nense, o único carvão brasileiro que pode 
ser utilizado nos altos fomos da. nossa usina siderúrgica.. Toda. a. produção agrí
cola perdida.. Uma. percentagem. ainda. não devidamente fixada, do rebanho, 
desaparecida. Os centros ul'banos, sem articulação. Esta é bem a expressão que 
encontro para. definir o clima que senti na Clda:de de Tubarão. 

O hospital está funcionando sem cobrar a. ninguém. Os vinte e dois médi
cos de Tubarão, todos eles vinculados ao Im'S, estão prestando serviços sem 
condição sequer de anotar os nomes dos pacientes e as despesas que se façam 
com o tra.ta:mento exigido. 

A pergunta., pois, no meu entender é lógica: a. reconstrução de Tubarão e da. 
região sul de Santa. Catarina. Interessa. a. economia nacional, à segurança da 
Nação bra:silelra, ao bem-estar do povo catarinense e. por vf.a. de extensão, ao 
Pov·o brasileiro? 

Estou aqui, Sr. Presidente para, depois do relato desalinhavado e desorien
tado que acabei de fazer, responder ao Senado e ao Brasil, em nome daque~a. 
população que, já no sába:do, estava de pá e de enxada a limpar a frente de suas 
casas, lavando os móveis, escorando ·as paredes, num trabalho notável de pa.trlo-· 
tismo, de afirmação. 

A resposta que venho dar ao Senado e à Nação é que Interessa ao Bra:sll, a. 
nossa economia, à segurança. nacional a. mobilização de todos os esforços do 
Poder Público, em todas as esferas para que aquel·a região não passe a ser uma 
chaga no imenso Território Nacional, e qu.e as populações do Sul d'o Estado de 
Santa. Catarina. não tenham que, pouco a pouco, fugir à terra que escolheram 
para. berço de seus filhos, para local de traba'ho e, acima de tudo, para o des
canso fina:!. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o nobre Sr. Senador Eurico. Rezende. 
O Sr. Eurico Rezende - Todos nós vínl1a.mos tendo notícia da tragédia aue 

se abateu sobre Tubarão e, praticamente, todo o Sul de Santa Oatarina, estam-

• 
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pada pela: Imprensa. Mas, por certo, as fontes de informações que transmitiam a 
extensão e a profundidade do desastre localizavam-se precariamente em Flo
rla.nópolis, às vezes, Informes no interior do Estado. Então, não se tinha. uma 
idéia e uma noção autênticas do quadro que lá se desenrola. Verifica:mos, agora, 
que V. Ex.a, na boa companhia do Deputado Aroldo de carva:lho, nos oferece o 
seu testemunho presencial, de vez que, além de percorrer a região em helicóptero, 
depois também o fez, através da BR-101, e assim, como bem disse V. Ex.11, exa
minou-a .em extensão e em profuncHdacfe, e nos traz detalhes. QUero dizer que a 
minha: memória só alcança uma tragédia que tenha condições competitivas com 
a de Tubarão e do Sul de Santa Catarina: a calamidade que ·caiu sobt~e o Pa
quistão, parece-me que há dois ou três anos. V. Ex.a nos dá uma visão do Apo
calipse: ali, n~ rea!ida:de houve um dilúvio. Tubarão ficou prática e totalmente 
destruída e com um longo trajeto a percorrer para a sua reconstrução. QUero 
significar a V. Ex.a - e creio que interpreto o pensamento da Casa- o pesar 
de tod'Os nós e que, após as providências dos órgãos setoria.ls do Governo, de 
que V. Ex.a dá noticia, v•enha um pJ.ano global do Executivo Federal, para que 
se opere a reconstrução da sua economia, da sua indústria e do seu comércio, 
não só em termos de iniciativa privada, como ta:mbém o Brasil não se veja pri
vado, por muito tempo, de uma força propulsora do seu desenvolvimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito obrigado a V. Ex."', nobre Senador EU-
rico Rezende. · 

Realmente, essa é a resposta que Santa Catarina quer ouvir, uma: resposta 
afirmativa à pergunta sobr·e se vale ou não a pena o esforço integrado, o traba
lho ingente de se reconstruir uma da:s regiões mais desenvolvidas do meu Es
tado e dona de sua maior riqueza mineral: o carvão, e nesse carvão, o melhor 
carvão .brasileiro, o único que pode ser aproveitado para a indÚStria siderúrgica. 
Essa é a resposta: que o povo tubaronense já está dando, com o trabalho· que vem 
realizando de remoção de detritos, de limpeza de ruas, de abertura de suas casas, 
num espiri·to de solidariedade humana extraordinária. Essa é a resposta que 
toda: Santa Catarina está formuland·o à região Sul do Estado. 

Diante da imensa tragédia. tão imen.s·a, nobre Sr. Senad'or Eurico Rezende, 
que uma das cenas de desespero ante a fome não pôde ser colocada no ar, não 
pôde ser retransmitida era de tal tristeza o que as câmera.s de televisão apanha
ram, no momento em que um grupo faminto de tubaronenses se valia de um 
doloroso expediente para satisfazer uma necessidade que vinha já de três ou 
quatro dl·as, que as nossa:s autoridad'es multo acertadamente não permitiram que 
a tele1iisão levasse estas Imagens a todo o Brasil. 

Tragédia tão imensa que na quinta-feira, à noite, a jovem e nobre dama, 
esposa do Prefeito de Tubarão, com sua:s duas fi'ha.s menor.es, bate à casa do 
Presidente do Diretório Regional da ARENA de Santa Catarina em Blumenau, 
a mais de 200 qullômetros de Tubarão, se não me falha a memória, armada, di
rigindo ela: mesma um veiculo para ped·lr ao povo de Blumenau, através ,cfa;quela 
sua amiga, esposa do Presidente do Dlr.etório Regional, roupas e comida, para 
voltar até Tubarão, no trabalho de colaboração com o seu marido, o jovem Pre
feito daquela cidade, um gra:nde médico, Dr. Irmoto José Feuerschuette. E foi sob 
escolta que dois caminhões partiram de Blumenau. levando roupas e viveres no 
momento mais critico da calamidade. Todo o Estado, até mesmo regiões como 
o Município de São João Batista, onde também houve uma: enchente recente
mente, estão enviando viveres, roupas, agasalhos e remédios. 

Tubarão mantém quinze postos de abastecimento. Dois deles eu visitei; filas 
de mais de duas mil pessoas; senhoras com crianças no. colo, verhos, jovens, todos 
esperando pacientemente a distribuição daquilo que está sendo encaminhado 
para Tubarão e municípios vizinhos. Em algumas localidades, como exempli
fiquei com o Farol de Santa Marta, o abastecimento está sendo feito através de 
heiicóptero, pois que não há nenhuma via de comunicação terrestre e mesmo 
aérea, porque são localidades que não têm aeroporto. 

Essa é a resposta que Santa Catarina deseja ouvir do Brasil. 
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O relatório que recebi, feito às pressas no sábado, foi-me entregue mas per
tence a toda a Bancada no Sena:do e na Câmara. 

A Câmara dos Deputados, por iniciati~·a do nobre Sr. Deputado Albino Zeni, 
que também me honra com sua presença neste plenário, nomeou ·comissão exter
na pa;ra ir à região, conhecer da: situação e propor as providências indispen
sáveis. 

Toda a representação federa,: já visi'ou ou está visitando a região. o mesmo 
ocorre com a representação estadual. 

Este .relatório singelo é, pois, um documento que as autoridad•es de Tubarão, 
o seu Comando Millta:r, o seu Prefeito, o seu Presidente da Câmara, o Presidente 
da Fundação Educacional, entregaram h representação do povo catarinense no 
Congresso Nacional. Se a resposta for afirmativa, como nós confiamos, de que é 
indispensável a reconstrução de Tuba:rão e da l'egião sul do Estado, é necessário 
que se cumpram os seguintes passos: o plano de emergência em execução 
precisa prosseguir - e não temo.s idéia do tempo em que ele precisa prosseguir; 
é necessário garantir um fluxo permanente de alimentos, roupas e l'emédios, 
para os próximos meses. É necessário, também, prosseguir no tl'abalho de defesa 
contra: as epidemias. 

Como já me referi, a Secretaria da Saúde está fazendo um notável trabalho 
com o auxílio do Projeto Rondon. Sábado, quando deixava a C~d·ade de TUbarão, 
lá chegava o Sr. Ministro da Sa-úde. O nobre Sr. Deputa:do Albino Zeni já esteve 
com S. Ex.a e da Câmara, dirá da impressão que aquela alta ·autoridade teve da 
calamidade em Santa: Catarina. EJ.e veio impressionado com a extensão e com a 
profundidade da tragédia e velo edificado com o patriotismo, a coragem e o 
ânimo do povo catarinense. 

Finalmente, ainda no plano de emergência, é necessário uma: forma de se 
prorrogarem todos os financiamentos e débitos fiscais; não só os financiamentos 
do Banco do Brasil, mas, também, dos nove estabelecimentos particulares de 
crédito .que têm ·agência em Tubarão, e, assim também, como a Caixa Econômlca. 
É preciso que o Banco Central dê meios e modos aos bancos particulares e ao 
Banco do Bra:sll para prorrogarem os prazos do.s financiamentos atuais e conce
derem novos prazos. 

Na reunião presidida pelo Coronel Walter Peracchi Barcellos, um modesto 
comerciante de Tubarão levantou-se e disse: "Sou mutuário do Banco do Brasil, 
tenho uma pequena oficina ética, adquiri todas as máquinas com este fina:n
c!amento; perdi-as, pr.eciso a<iquirir novas. Necessito, pois, de uma prOrrogação 
no financiamento de que sou responsável e de novos financiamentos para come-
ça:r a tra-balhar." · 

Assim como este pequeno comerciante, este técnico, ouvimos inúmeros de
poimentos no mesmo sentido. O Coron·el Peracchi Barcellos respondeu pelo 
Banco do Brasil deu uma injeção de ânimo nas classes produtoras de TUbarão. 
Mas, as normas referentes à prorrogação dos prazos de financiamentos é preciso 
que não fiquem limitadas ao Ba:nco do Brasil. É preciso que todas essas normas 
de prorrogação e de concessão de novos financia:nentos sej<am estendidas aos 
bancos particulares que operam na praça de Tubarao, na praça de Ara:ranguá e de 
Oric!úma, onde todas as minas de c·arvão estão inundadas. Só para o tra:baliho 
de retirada das águas levar-se-ão trinta dias. Todas as minas de nuorita estão 
inundadas. É, pois, indispensável que a rede bancária nacional opere em condi
ções singulares na região, quanto a prazo, quanto a limite de crédito, quanto a co
brança de dupl!catas; enfim, quanto a .tudo o que poss·a auxiliar a recuperação 
econôm!ca: da região. 

No que se refere a um programa a médio prazo, o relatório consigna: 
1. Recursos à Prefeitura para contratar mão-de-obra, como forma de dar 

emprego e reconstruir, ·em sistema de emergência, a infra-estrutura urba:na (vias 
públicas, casas, etc.). 

•· i 
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2. Agência de emergência do Banco Nacional da Habitação, para, com 
processo sumário, financiar materia:l e garantir o abastecimento desse_ mate
rial (de construção l, em condições especiais de carência, juros e correçao mo
netária; e créditos a fundo perdido, para as casas das classes mais po.bres. 

3. Financiamento da lmpla:ntação da nova ·estrutura urbana integrada, sis
tema viário água e esgoto e rede elêtrlca. 

4. Salário mínimo aos agricultores, através de auxílio do F"UNR~ ou 
do INCRA, ou da maneira mais adequada encontrada: peJo. Governo da Uniao. 

5. Facu!dade para o levantamento dos depósitos do Programa de Integva
ção Social - PIS, e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS, aos 
trabalhadores da área. 

6. Moratória coletiv.a a todas as ativiaad·es comerciais e industriais, com 
linhas de créditos especiais. 

'1. Sistema: integrado de reconstrução da infra-estrutura regional - rodo
vias, ferrovias, etc. 

8. !Drenagem imediata, com retificação dos cursos de água, incluída a a.ber
tuoo. permanente da barra do Camacho, o que permitirá o aproveitamento agrí
cola: das áreas, complementada com os estudos necessários à construção de bar
rag.ens. 

E, finalmente, ampa.ro financeiro à Fundação Educacional do Sul de Santa 
Catarina. 

Essa Fundação é uma instituição motlelar, mantém duas faculd·ades, duas 
escolas de nível superior, e todo o trabalho de levantamento e de estudos está 
sendo feito por ela. Ela vai paralisar. A notícia que temos é de que as •escolas 
de 1.0 ·e 2.0 Graus só poderão r·einiciar suas ativiclades no segundo semestl'le. Os 
prédios que não foram destruídos encontram-se muito danificados, e perdeu-se 
todo o material. 

Como um programa a longo prazo, Sr. Presidente, é indispensá'lnel o estudo 
da economia da região, é necessário o estudo da topografia e ela geologl:a da 
l'egião, para que se busquem as causas dessa calamida,de e, atl'lavés da regula
rização dos cursos do rio Tubarão e dos seus grandes tributários, através da. 
defesa das planícies que margetam a lagoa Santo Antônio e a lagoa IInaruí, como, 
também, através de obras de engenharia, que o meu desconhecimento não per
mite :aqUi antecipar ou prever, dar todas as condições de garantia a essa região 
que tanto tem produzido para o engrandecimento e para o desenvolvimento 
económico do nosso País. 

A grande corl'ente, Sr. Presidente, de solidariedad•e huma.na de apoio já 
tl'lan.::;bordou de Santa Catarina e está a conquistar todo o nosso País. A minha 
última palavra é uma palavra de apelo para que todos aque1es que, neste País, 
puderem ajudar a região sul de Santa Catarina o façam, e o façam com a maior 
urgênda. Todas as cidades catarinenses estão constituindo comis.sões de ajuda. 
A Ex.mn. Sr.o. Dayse Werner Sanes dirige, em Flor!anópolis, o trabalho de assis
tência imediata, principalmente à população infantil. 

Todas as indústrias, todas as casas de comércio das outras regiões estão res
pondendo Sim à pergunta do sul do Estado, se deve ou não prosseguir traba
lhando para o Brasil. 

Cabe~me, Sr. Presidente, como dever de justiça, fazendo um discurso onde 
não apresento quadros completos nem ~stima;tivas, apenas índices, consignar 
0 meu agradecimento ao ilustre catarinense Dr. Antônio Gallotti, Presidente 
do Grupo BRASOAN, que lidera o Banco Brascan de Investimentos e -engloba a 
Rio Ligth pela sua resposta imediata. Hoje, pela manhã, ele me comunica'la 
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qu·e já tinha provid-enciad-o o envio de 1.200 caixas de leite, cada uma com · 
13,200 kg, 300 caixas de Pla.negon, 300 caixas de Nestogeno, 300 caixas de leite 
Ninho e 300 caixas de Farinha Lácta. Com isso, de acordo com o testemunho 
do Secretário da Saúde, poder-se-á atender ao problema da alimentação da 
população infantil durante um prazo razoável. Ainda, o Dr. Antônio Gallottl 
enviou à Sr." Daisy Werner Salles cem mil cruzeiros para o que ela está reali
zando, no sentido de prover as cidades do sul de Santa Catarina com víveres e 
agasalhos, e autorizou-me a anunciar que vai enviar mais cem mil cruzeiros 
para auxlliar as obras de interesse da comunidade através de Prefeituras Muni
cipais da região flagelada. Outras entidades financeiras, industriais, comerciais, 
têm atendido. 

Não cabe aqui faz-er o registro completo. Estou fazendo um discurso, cuja 
redação não pude concluir, não pude escrevê-lo totalmente. Estou fazendo um 
discurso .a,penas para apon ta.r índiCles e para formular esta pergunta cuja 
resposta, Sr. Presidente, nós aguardamos com toda conf1ança, certos de que o 
Governo Federal adotará todas as medidas para que se possa reconstruir o sul 
de Santa Catarina, para que S·e possa dar estimulas à gente que lá tralba1ha e, 
acim-a de tudo, para. que o Brasil possa dar um grande ·exemplo de solidariedade 
h\lilllana, de visão e, acima de tudo, de patriotismo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Luiz CavalClante, orador inscrito. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o novo 
supremo mandatário do País, vários setores da vicia nacional se enchem de 
espevanças na ação dos muitos que também começam, enquanto outros setore.s 
se -Degozijam com a permanência dos poucos que continuam. Um destes é o 
General Alvaro- Tavares do Carmo, mantido na presidência do Instituto do 
Açúcar e do Alcool sob aplausos gerais cios engajados na indústria açucareira e 
na lavoura canavieira. 

Entre nós, •alagoanos, além do apreço em que o temo-s, a permanência do 
General é particularmente f·estejada por afastar o receio de novas delongas na 
construção do terminal açucareiro de Maceió. 

O açúcar vem contribuindo crescentemente para a higidez das finanças da 
Nação. Em 1972, juntamente com o melaço e o álcool, ele g.erou divisas de 450 
milhões de dólares; em 73, feDam 640 milhões; em 74, serão de 800 a 900 mi
lhões. o Presidente Médici, em sua derradeira Mensagem ao Congresso Nacional, 
enfatiza, com transparente ufania, que o açúcar representa 10% da receita 
cambial bl.'asileira. 

No ano re.cém-findo, vendemo-lo a 36 nações, o que bem reflete a avidez 
mundial pelo produto. Daí a disparada do preço no Mercado Livre, já na. orla 
da mar.ca dos 600 dólares por tonelacia. 

1Segundo o último relatório do I&A., o preço médio de tonelada exportada 
em 73 foi de 201,70 dólares. Mas boa parte da safra 73/74, prestes a findar-se, 
está sendo negociada a mais de 400 dóla-res, ou seja, a mais d•e 154 cruzeiros o 
saco de 60 kg. 

O Sr. Paulo Guerra - Permit-e V. Ex." um aparte? 

o SR. LUIZ CAVALOANTE - Ouço sempre V. Ex." com g11ande praz-er. 

O Sr. Paulo Guerra - Neste moment-o em que V. Ex." aborda o tema do 
açúcar ·e confirma mais uma vez a noticia de que· o General Tavares do Carmo 
permanecerá à frente do Instituto do Açúcar e do Alcool, permita-me qu-e junte 
por meu intermédio a alegria dos p·rodutor.es pernambucanos à dos alagoanos, 
tão bem representados nesta Oasa por V. Ex.", dedicado, estudioso de todos os 
nossos problemas. E ainda, para náo perder a oportunidade em que V. Ex.n• 
fa2' a leitura do preço alcançado pelo açúcar no mercado externo de 600 c 

• 

l 
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, tantos dólares por tonelada, que didja um apelo ao Presidente da autarquia 
açucareira, para que faça uma 11evisão no confisco e pro-po•rcione preço mais 
ju.sto ao produtor de açúcar, especialmente aos produtores de cana, que vem 
recebendo, pela cana .produzida, à base de 96 dólares a tonelada de açúcar. O 
Instituto confiscando setenta por cento do preço está levando à ruina, somente 
no meu Estado, mais de 2 mil fornecedores de cana, que constituem o cerne 
da classe média vural de Pernambuco. Espero que o General TaV'ares do Carmo 
determine uma revisão mais ju.sta, mais humana no preço do· açúcar, para 
diminuir a percentagem do confisco e conseqüentemente proporcionar me-lhores 
condições de vida, não somente aos dois mil e tantos fornecedores de cana, 
mas, igualmente, acerca de cento e cinqüenta mil trabalhadores rurais da zona. 
can•avieira do meu Estado. Enquanto o Instituto se enriquece compulsoriamente, 
aqueles que são os únicos responsáveis pela produção de cana se empobrecem 
vioLentamente. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Senador Paulo Guerra, pelo conhecimento 
que V. Ex." tem do problema do açúcar é que me deu a resposta à pergunta 
que lhe fiz na semana passada, se V. Ex." era plantador de cana, resposta que 
foi esta: "Graças a Deus, não sou mais!" 

Permita que eu prossiga no meu discurso. 

Ca:be, entãD, indagar: 

Quanto o produtor recebe do IAA pelo sacD vendido ao estrangeiro, a mais 
de 154 c·ruzeiros? 

Resposta: 

Recebe apenas Cr$ 43,46. 

Logo, sobre cada sacD incide um confisco mínimo de Cr$ no 54, equiva
lente ·a 72%. 

iDeduzidas pequenas despesas, o restante vai para o chamado Fundo Especial 
de Exportação, eufemismo que disfarça o maior confisco que jamais gravou 
qualquer mercadoria bvasileira em todos os tempos! 

Em 1967, o confisco sobre o café era de 6•5%. Hoje situa-s.e em 25%. No 
entanto, os cafeicultores encetam vigorosa campanha para reduzi-lo ainda mais, 
ao tempo em que cooperativas agríc·olas manifestam inconformidade ante o 
confisco da soja, também de 25%. O da carne foi simplesmente reduzido a zero, 
na semana passada. 

Qunto ao fornecedor de cana, não é menos crítica sua situação. Recente 
estudo do respectivo órgão classista pernambucano mostra a disparidade entre 
o custo de produção da tonelada de cana - Cr$ 75,14 - e o Pl'eço oficial 
correspondente - Cr$ 48,79 -, este duas ve:zes menor do que o 11reço do excre
mento bovino. 

Por sua v.ez, a Federação dos Agricultores de São Paulo - FA.ESP, acaba 
de rewlar a composição do custo atual d·e !)rodução da tonelad·a de cana naquele 
Estado, que é de Cr$ 68,37. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite-me V. Ex."' outlro aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Guerra. - É no sentido de me atrelar ao discumo brilhant& e 
oportuno de V. Ex.o., para f•azer um rupelo ao P:residente do Instituto do. Açúcar 
e do Alcool, de reajustar, a partir de ho:je, o preço da cana, tendo em vista a 
elevaçáio do preço da gasDlina ·em 32%. Assim, considerando que quase a totali
dade d.a. cana-de-açúcar do Nordeste é transportada :por caminhão, o miserável 
preço por tDnelada de cana se•rá ainda mais gravoso po,ra seu produtor. Isso 
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poderá ser atingido sem aumentar o preço do açúcar no mercado interno, 
desde que a diferença seja r.etírada da parte confiscada. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - o .a-pelo de V. Ex.n é inestimável reforço ao 
apelo que eu próprio faço no final do meu discurso. 

Deploráv·el fac.eta do confisco é que ele ag.e •em sentido contrário aos es
forços do Governo para corrigir a distribuição de renda, pois tira de uslneiros 
e fornecedores a mínima possibilidade de melhor r·emuneraDem seus milhares e 
milhares de assalariados, notadamente a gente do campo. Conseqüência é a 
crescente fuga das lides camp·es!nas, consoante depoimento do Sr. Francisco 
Falcão, líder da agricultura canavieira pernambucana, publicado no Diário de 
Pernambuco de 17 de outubro passado: 

"Com os preços que nós temos, sem nenhuma capacidade de maior 
remuneração, difícil se torna atratr para o cultivo da cana maior núme
ro de braços." 

• 

~ 

De maneira coincidente manifestou-se o Dr. João Carlos de Albuquerque 
Filho, Presidente da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas, Estado 
onde igualmente rar·eiam os Cavaleiros da Enxada. 

Não pode haver lavoura canavieira sem caminhões, sem carretas sem trata
res e sem variegados implementas agrícolas, como não pode haver produtividade 
satisfatória sem f•ertilizantes. Os preços do açúcar •e da cana devem evoluir, 
portanto, na mesma gradcação em que os bens d·e produção e os insumos influam 
no custo de produção. Para exemplificar, só no primeiro trimestre deste ano e 
só no que diz respeito ao indispensável NPK, houve a seguinte variação na 
tonelada de seus componentes: 

- Superfosfato triplo, passou de 183 para 310 dólares; 
- Cloreto de potássio, passou de 60 para 82 dólares; 
- Sulfato de amónia, passou de 54 para 100 dólares; 
- Fosfato de diamônio, passou d·e 250 para 350 dólar.es. 
No global, um aumento acima de 50% em apenas três meses. 

Por tudo que foi dito e pelo muito que se poderá dizer, imperioso é que o 
a,rresto superior a 72% seja reduzido ao mesmo niv·el do confisco. do CJa.fé e da 
soja. Injusto re.caia unicamente sobre o açúca-r o papel de "salvação da lavoura". 
Descabido é o argumento amiúde apregoado de que o Fundo de Exportação 
possibilita "empréstimos a juros altamente subsidiados". Subsidiados por quem? 
Pelo Governo? Não! Subsidiados pelos próp1ios produtol'\es, que recebem tão
somente a quarta parte da quantia pela qual sua mercadoria é vendida pelo 
I:AA. ' 

Urge dar à agroindústria açucareira e à lavoura canavieira condições de 
subsistirem à custa de lucros razoáveis e não à custa de ·empréstimos para 
contornarem deficits que se avolumam ano após ano. Ressalte-se, como preito 
de justiça, que são conhecidos os baldados esforços do atual Presidente do 
Instituto junto ao Conselho Monetário Nacional. Tod.avia, obstina-se este numa 
atitude· madra·sta. Haja vista. sua recente negativa em homologrur o subsídio 
proposto de 30%, concedendo apenas 10%. 

No momento em que o nascente Governo se dispõe a instituir a verdad·e dos 
preços, conforme vem de acontecer com os derivados de petróleo e com a carne, 
injusta seria a marginalização· do açúcar. Assim, escudado no desejo expresso 
pelo Presidente Ernesto Geisel em que se forje a mais perfeita sintonia entre 
Povo ·e Governo atraV!és da verdade e da franqueza, ou.so pedir ao ilustre 
Ministro Severo Gomes envide seus valiosíssimos ·esforços no s•entido de que se 
promova também a verdade do preço do açúcar e a verdade do preço da cana. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

i;.. 
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Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Geraldo Mesqu~~a - Clodomir Milet - Arnon de Mello - Augusto 

Franco- Amaral Peixoto- Benjamin Farah- Danton Jobim- Gus
tavo Capanema - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Daniel Krieger 
- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotado o tempo destinado ao Ex
pediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 19. de 1974, de autoria 

do Senhor Senador Flávio Britto, requerendo transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso de posse do Ministro Alysson Paulinelli. 

Em votação o requerimento. 
os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO DE POSSE DO MINISTRO ALYSSON PAULINELLI QUE SE PUBLICA, NOS TER· 
MOS DO REQUERIMENTO N.0 19, DE 1974, DE AUTORIA DO SR. SENADOR FLÁVIO 
DE BRITTO. 

Ao assumirmos a honrosa e difícil missão de dirigir a Pasta da Agricultura 
do Brasil, desejamos inicialmente encarecer da proteção divina que nos ilumine 
e nos guie em nossos passos e em nossas ações, para que não venhamos decep
cionar não só àquele que nos ·COnfiou essa difícil tarefa, mas, sobretudo, aos 
homens da nossa agropecuária e mesmo a toda a população que deposita a sua 
esperança na ação do Governo que se instala. 

Se Deus reservou-nos mais essa missão que temos de cumprir, não haverá 
de nos desamparar agora, quando temos de responder com eficiência num dos 
setores onde tantas e profundas esperanças se concentram, para que a nossa 
Pátria vença as terríveis ameaças na sua grand·e marcha para o desenvolvimento. 

Seja dada também, inicialmente, uma palavra de agradecimento aos com
panheiros de outras jornadas, que com tanta dedicação, amizade e entusiasmo, 
conosco trabalharam e nos guiaram para que chegássemos até aqui. A eles deve
mos as vitórias alcançadas, a confiança, a fé e o espirita de luta para enfrentar 
mais um novo desafio que nos foi imposto. 

Temos a certeza de que continuaremos a contar com o apoio e o incentivo 
indispensável nesta nova etapa. 

Esperamos receber aqui, destes novos e valorosos companheiros, a mesma 
colaboração, o mesmo afeto e o mesmo apoio. 

ll: nosso desejo que este ato solene signifique muito mais uma homenagem 
de gratidão aos companheiros do Ministério da Agricultura. 

Na pessoa do bravo Ministro José Francisco de Moura Cavalcanti, indômito 
nordestino, desejamos prestar uma homenagem a todos os nossos antecessores 
que no correr dos anos forjaram esta Casa em têmpera de setts ideais e esforços 
pessoais. E Isto fez com que o Ministério da Agricultura chegasse hoje a alcanço.r 
a posição de se constituir numa das principais peças na composição do quadro 
econômico e social e no centro das atenções e esperanças do povo brasileiro. 

Rogamos a Deus que permita não venhamos decepcionar aos ideais de todos 
os que vivem e militam nesta Casa, pois, tenho certeza, só não se fez aqui o que 
foi impossível realizar. 
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Reconhecemos o esforço e o trabalho até aqui despendidos, principalmente 
daqueles que nos precederam nesta árdua missão e esperamos poder dar a ela 
o que de melhor cultivamos, que é a nossa fé, o nosso espírito de luta e o nosso 
ideal de servir a Pátria brasileira. 

Não há que se ocupar com críticas, omissões ou acusações, pois por princí
pio consideramos que a preocupação deve ser voltada para o que está por se 
realizar. 

Cremos nas possibilidades agropecuárias e de mercado do Brasil. 
Temos grandes perspectivas de expansão da fronteira agrícola e de aumento 

da produtividade. As nossas condições de clima e de solo favorecem as mais 
variadas explorações agropecuárias nas diversas regiões do País. 

Temos, sobretudo, valores humanos a serem mobilizados na grandiosa tarefa 
de fortalecimento da agricultura brasileira. 

Apresentamo-nos aos olhos do mundo como uma nação de excepcionais con
dições naturais para situar-se como um grande celeiro, favorecida pela tran
qüil!dade política, econômica e social, gerada na premissa do Governo revolu
cionário. 

Cremos na remodelação dos métodos de trabalho e nas possibilidades de 
inovações no processo agrícola e de mercado. 

Cremos no valor da implantação de novas mentalidades e na elevação de 
nossos ideais, como pressupostos de ação saneadora e fertilizadora de nosso tra
balho. 

Cremos na colaboração de todos aqueles que amam e sentem a sua Família 
e a sua Pátria, como altar sacrossanto que não pode ser maculado. 

Cremos no entendimento entre os homens e as suas instituições de trabalho 
para uma ação integrada em favor de nossa agricultura. 

Cremos na eficiência e na racionalidade do trabalho em equipe, porque 
acreditamos na capacidade dos homens - governantes e governados - que, sob 
a inspiração divina, resolvam enfrentar, numa ação conjunta, o grande desa
fio que lhes impõe a hora presente. 

Cremos na necessidade de aumentar a nossa produção agropecuária e pro
duzir alimentos cada vez a custo mais baixo. Mas também cremos e lutaremos 
para que o baixo custo desses alimentos não seja mantido pela descapitalização 
e empobrecimento do meio rural. 

Cremos que a hora exige a humanização e a valorização do homem que vive 
na. terra e que necessita participar do processo de desep.volv!mento e do bem
estar social. 

Cremos que não há de ser só com palavras ou Intenções que haveremos de 
superar os obstáculos que impedem o progress9 de n?ssa. agropecuária e difi
cultam o abastecimento, mas, sobretudo, com çao efic1ente e objetiva. 

cremos também, que é do diálogo franco, honesto e sincero que brotam as 
melhores soÍuções. Por assim pensar é que estaremos presentes a todas as frentes 
de luta com o desejo de discutir os programas de execução da política agrícola, 
colhendo subsídios indispensáveis ao &primoramento do nosso trabalho. 

Cremos que a função do Governo não é a de plantar ou de colher e muito 
menos de comercializar os produtos agropecuários, mas sim de manejar instru
mentos adequados, numa política agrícola firme e estável, que venha estimular 
os nossos produtores e empresários a realizarem com êxito a tarefa de produzir 
e abastecer. 

Quisemos apenas enunciar o nosso credo, que sintetiza a nossa linha de 
ação até aqui perseguida e que define a nossa confiança nos homens, nas insti
tuições e nas possibilidades e futuro deste grande País. 

. • . 
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Cremos, sobretudo, na Justiça Divina, e que Ela jamais desamparará aqueles 
que, com seriedade e honestidade de propósitos, buscam alcançar o bem comum. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) 

Item 2 
Discussão, em turno único, da Redação final (apresentada pela Co

missão de Redação como conclusão de seu Parecer n.O 35, de 1974) do 
Projeto d·e Lei do Senado n.0 9, de 1974-DF, que fixa os valores de ven
cimentos dos cargos do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a dis

cussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente apro

vada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 
o projeto vai à sanção. 

Jl: a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 9, de 1974-DF, que 
fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Tributação, Arre
cadação e Fiscalização do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

O Senado Fed·eral decreta: 
Art. 1.0 

- Aos níveis de classificação dos Cargos integrantes do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fisca:ização a que se refere o art. 2.0 da Lei n.0 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, corr.espondem os seguintes vencimentos: 

Níveis 

TAF-4 
TAF-3 
TAF-2 
TAF-1 

••••• o ••• o •••••• o •••••••••••••• o •••• 

••••••••• ' ••••• o ••• o. o •• o ••••••••••• 

' ••• o. o •••••••• ' o ••••••••••• o ••••••• 

•••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

Vencimentos 
mensais 

Cr$ 

5.570,00 
4.960,00 
4.620,00 
3.67(),00 

Art. 2.0 - A gratificação de produtividade fiscal e a gratificação de função 
exatora, de que tratam os artigos 3.o e 4.0 da Lei n.0 5. 769, de 20 de dezembro 
de 1971, as diárias de que trata a Lei n.0 4. 019 cte 20 de dezembro de 1961, e 
respectivas absorções, são absorvidas pelos V·encimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único - O pagamento das vantagens especificadas neste artigo, 
bem como de todas as outras que, até a entrada em vigor desta Lei, venham 
sendo percebidas pelos funcionários, a qualquer titulo, inclusive sob a forma de 
abonos, diferença de vencimentos, gratificação de produtividade e complementos 
salariais, cessará a partir da vigência dos atas de inclusão dos r·eferidos fun
cionários no Grupo de Categorias Funcionais a que se refere esta Lei, ressalvados, 
apenas, o salário-famil!a e a gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 3.0 - Somente pod·erão inscrever-s·e em concurso, para ingresso nas 
classes iniciais das Categorias integrantes do Grupo-Tributação, Arrecadação e 
Fisca'!zação, bras!leiros, com idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos, que 
tenham curso superior ou habilitação legal equivalente. 

Parágrafo ímico - A aprovação em concursos realizados para o provimento 
dos cargos do sistema de classificação anterior à vigência da Lei n.0 5. 920, de 
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19 de setembro de 1973, que integram o Grupo-Tributação, Arrecadação e Fis- ~ 
calização, não habilita o candidato ao ingresso previsto neste artigo. 

Art. 4.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir 
da data dos atos de transposição ou transformação dos cargos para as cll!;Sses 
das Categorias Funcionais do Grupo-Tributação, Arl'lecadação e F!scalizaçao. 

Art. 5.0 
- Aos atuais Agentes Fiscais de Tributos Exatores e Auxiliares 

de Coletoria cujos cargos não forem transpostos ou tranSformados para as Cate
gorias Funcionais do Grupo-Tributação, Arrecadacão e Fiscalização, de que trata 
esta Lei, continuarão sendo aplicados todos os -dispositivos constantes da Lei 
n.0 5. 769, de 20 de dezembro de 1971. 

Art. 6.0 
- Observado o disposto nos arts. 8.", Item III, e 12 da Lei n.0 5.920, 

de 19 de setembro de 1973, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Secretaria de Finanças do 
Distrito Federai. 

Art. 7.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Sarney. 

O SR. JOStl SARNEY - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho falar do Norte 
e do Nord·este. Seguindo uma linha de coerência mantida nesta Casa desde o 
primeiro dia em que assumi o meu mandato, tenho procurado, reiteradamente, 
chamar a atenção do Pais para o problema das desigualdades regionais, caracte
rizadas principalmente pelas d·esigualdades existentes em relação ao Nordeste 
e ao Norte do País. Nos momentos de maior intolerância às críticas, tive opor
tunidade de, d·esta tribuna, reiteradas vezes, chamar a atenção do País para 
aquilo que consideramos, até hoje, o mais sério problema da Nação. Cheguei 
mesmo, algumas v.ezes, a dizer que nós não podíamos afirmar que o Nordeste 
e o Norte não tinham mudado, mas que, também, seria uma inverdade afirmar
se que essa mudança fora capaz de promover forças de auto-sustentação do 
desenvolvimento daquelas áreas. 

Sr. Presidente, várias vez.es falamos sobre a necessidade de uma modificação 
na sistemática do ICM, do Fundo de Participação, do esvaziamento da SUDENE, 
do esvaziamento dos órgãos regionais, da evasão dos técnicos. 

Agora, a minha palavra, é um re·encontro de uma perfeita sintonia entre as 
nossas aspirações e a diretriz que o Senhor Presidente Ernesto Geisel imprimiu 
à sua ação de governo. Disse Sua Excelência: 

"O Censo de 197·0, a despeito de suas imprecisões, revelou que as 
desigualdades individuais de renda se mostravam muito mais acentuadas 
entre nós do que na maioria dos países do mundo ocidental. Que os 
benefícios do desenvolvimento na década de 1960 foram colhidos, em 
sua maior parte, pela camada mais rica da população economicamente 
ativa. E que o hiato entre salário e mão-de-obra qualificada e não qua
lificada era desm·edídam·ente intenso, em relação aos padrões interna
clonais. Ao mesmo tempo, persistem agudas disparidades económicas 
regionais que expõem o contraste de um Centro-Sul razoavelmente 
d·esenvolvido, com o Norte e o Nordeste, ainda flagrantemente contami-
nados pelo subdesenvolvimento. A política de incentivos fiscais, se im
pediu que os desníveis regionais se agravassem, não teve forças sufici
entes para corrigir de forma significativa os desníveis de produtividade 
e de renda per capita." 

Na semana que findou, Sr. P'residente, tive oportunidade de comparecer, em 
Fortaleza, à poss·e do Presidente do Banco do Nordeste, o Economista Nilson 
Holanda. Em seguida, em Recife, assisti à posse do Sr. José Lins de Albuquerque, 
na Superintendência da SUDENE, e ambas as solenidades com a presença do 
Sr. Ministro do Interior Maurício Rangel Reis, um grande técnico, sensível aos 
problemas do Nordeste e da Amazônia; tivemos todos no Nordeste e no Norte 
uma redobrada esperança, uma confiança restaurada, que passou a constituir-se 
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num vento novo, que hoje experimenta todo o Nordeste em fa~e da ação politica 
determinada pelo Presidente Ernesto Geisel para aquela Regiao. 

OUvimos todos nós do Sr. Ministro Maurício Rangel Reis a afirmativa cate
górica de que trazia orientação do Presidente da República, q~e lhe fora trans
mitida na véspera da sua viagem, para dizer naquela reuniao: primeiro, que 
a SUDENE devia ser revitalizada. E a primeira providência concreta, que .toma!a 
a esse respeito era anunciar que o primeiro ato do seu Ministério, em rela.çao 
à. área fora a 'de nivelar os salários dos técnicos da região com os salários dos 
té.cnicÓs do resto do País. Isso significava que a evas~o de téc_nicos da SUDENE 
e SUDAM jamais poderia existir por motivo de desmvel salanal. 

Em seguida, o Sr. Ministro do Interior anunciava que o Senhor Presidente 
da República determinava uma ativação da ação do seu Ministério naquela área. 
E, mais do que isso, que o Presidente da República tinha pr~sente que os des
níveis regionais e a diferenciação de renda dentro da regiao, eram assuntos 
da sua máxima preocupação e que corresponderia ao seu período de Goyerno 
uma ação intensa, inequívoca e rígida, no sentido de dar àquela regiao as 
oportunidades de nivelar-se ao desenvolvimento nacional. 

Sr. Presidente, nós não podemos nos esquecer de que o Nordeste, como bem 
acentuou o Senhor P'residente da República, apresenta ainda características 
absolutas de uma região subdesenvolvida, pois 57% da sua produção ainda 
decorrem do setor primário, apenas 12% do setor secundário e 95% das suas 
e:l!})ortações ainda são advindes do algodão, da cera de carnaúba, milho, arroz, 
enfim, de produtos primários. Também não devemos nos esquecer de que, 
enquanto o produto nacional do País crescia, de 1970 a 1972, de 48,9%, apenas 
de 24,7% era o crescimento do produto interno do Nordeste. Assim, se há uma 
política para corrigir disparidades regionais, como se pode corrigi-las se, à 
proporção que o País cresce, num ritmo acelerado, as taxas de crescimento de 
uma região não acompanham o mesmo rit-mo das taxas nacionais. 

Ora, s.e elas acompanhassem o mesmo ritmo de crescimento, seria a estra
tificação das desigualdades, com o mesmo espaçamento. Com um ritmo menor 
de crescimento a situação se agrava cada vez mais. 

Não nos devemos esquecer de que, a partir de 1969 - posso dizer isso 
porque, desde os primeiros dias, reiteradamente em todas as tribunas que me 
foram colocadas à disposição, assim o fiz - foram tomadas algumas medidas 
fiscais que, na realidade, determinaram um enfraquecimento da diretríz politica 
de fortalecimento da região. Agora, dizer-se isto não significa, absolutamente, 
nenhuma crítica, porque todo Governo, como toda política merece corretivos na 
sua execução. E o próprio Presidente Médici, na sua despedida da SUDENE, no 
Conselho Deliberativo, teve oportunidade de dizer que sabia que os problemas 
do Nordeste ainda não estavam resolvidos, nem devidamente equacionados. 

Basta J.embrar que, em 1969, quando foi feita a revisão do Fundo de Par
ticipação, este representava, apenas, 0,4% do orçamento de São Paulo. Em 
relação, por exemplo, ao Estado de Sergipe, 44%; em relação ao Estado do Piauí, 
35%, em relação ao Estado do Maranhão, 36% do orçamento. 

Pois bem, os reflexos nos nossos investimentos foram de tal monta que 
fomos obrigados a um processo de desaceleração dos investimentos, tão carentes, 
dentro da região. 

Em seguida, tivemos oportunidade de verificar que os incentivos fiscais, 
buscados como uma fórmula genial brasileira para uma região carente de 
investimentos, foram estendidos a todo o País. Os últimos dados de que podemos 
dispor dizem resp~ito a 1970/1972. Em 19,70, a arrecadação era de 1 bilhão, 320 
milhões, a custos de 1972; em 1972, a arrecadação foi de 789 milhões de cruzeiros. 
Assim também devemos acrescentar que, ainda no último ano, o deficit de 
emprego, em relação àquela área, é de 1 mllhão e 300 mil empregos oor ano. 
Verificamos que a necessidade da retomada de uma politica mais agressiva, em 
relação ao Norte e ao Nordeste, foi fruto da verificação de que ainda não tinha
mos condição de auto-sustentação do nosso desenvolvimento porque, no mo-
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mento em que esses incentivos são diminuídos, a reação das nossas áreas sub· 
desenvolvidas constituiu-se no enfraquecimento da nossa economia. 

O Sr. Cattete Pinheiro - Permite v. Ex.n um aparte? 
O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita honra, ouço o nobre Senador Cattete 

Pinheiro. 
O Sr. Cattete Pinheiro - Quero congratular-me com V. Ex."' pelos comen

tários que traz ao Senado, em torno das diretrizes traçadas pelo Ministério do 
Interior, para o trabalho do órgão de desenvolvimento do Nordeste. São alvis
saras que merecem realmente ser realçadas, e espero que esta mesma orientação 
seja levada à SUDAM, onde também os técnicos recebem salários não condi
zentes com as tarefas a que são chamados a realizar. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex."'. Mas quero 
d!zer que a orientação do Governo é, em relação ao Norte e ao Nordeste, uma 
so politica, porque os nossos problemas são os mesmos. 

Sr. P:esldente, Srs. Senadores; também como motivo de júbilo e uma de
monstraçao de que o Sr. Presidente da República deseja maior participação 
de homens das nossas áreas nas decisões nacionais, verificamos que o Senhor 
Presidente da República escolheu, entre auxiliares dlretos da sua administração, 
homens com grande vivência e trabalho nos órgãos de desenvolvimento da 
região. Assim, por exemplo, o Sr. José L!ns de Albuquerque, Superintendente 
da SUDENE, pertenceu durante muitos anos ao Conselho Deliberativo do órgão; 
o Economista Ange~o Sá, Presidente do Banco do Brasil, também foi membro do 
Conselho Deliberativo da SUDENE; o Dr. Barbalho, atual Secretário-Geral do Mi
nistério das Minas e Energia, foi membro do Conselho Deliberativo da SUDENE; 
o Sr. Aristóteles P'erelra foi membro do Conselho Deliberativo da SUDENE e é o 
atual Dlretor do Banco do Brasil, Segunda Zona; o Dr. Hugo Almeida, atual 
Superintendente da SUDAM, foi membro do Conselho Deliberativo da SUDENE 
e membro do Conselho Deliberativo da SUDAM; o Sr. José Amado, atual Supe
rintendente da SUFRAMA, nomeado pelo Governo, também foi membro do 
Conselho Deliberativo da SUD'AM e também membro do corpo técnico da 
SUDENE; o Economista Nilson Holanda, atual Presidente do Banco do Nordeste, 
também fez parte do grande corpo de técnicos dos órgãos regionais de desen
volvimento. 

O Senhor Presidente da República colocou, em órgãos-chaves, homens que 
têm uma vivência profunda dentro da área, e cert~ente foi por essa vivência, 
esse conhecimento, esse espírito público, essa capacidade que o Exm.o Sr. Gen. 
Geisel, Impessoalmente, soube escolhê-los, colocando-os a serviço do desenvol
vimento do Brasil no setor do desenvolvimento do Norte e do Nordeste. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá licença para um aparte? 
O SR. JOSÉ SARNEY - Com multa honra, nobre Senador Virgílio Távora. 
O Sr. Virgilio Távora - Sexta-feira última, ensejo tivemos de proclamar 

em discurso do nobre representante pela Paraíba, Senador Ruy Carneiro, a 
felicidade que tinha havido, por parte do Presidente Geisel, na escolha de ho
mens que, além de competentes, além de terem pertencido a esses órgãos 
encarregados do desenvolvimento da região, tinham em comum e, repetimos 
novamente aqui, pela primeira vez, na nossa história, as mesmas idéias. Tanto 
José L!ns quanto Nilson Holanda, como Osvaldo Pontes, além de sintonizarem 
pelo cotidiano labor em comum, durante tempos atrás, também possuíam aquilo 
que era fundamental para a região, o mesmo enfoque dos problemas locais; 
possuíam a mesma filosofia - guardadas, naturalmente, diversificações pessoais 
- quanto às soluções a serem dadas ao grande desafio, que é nossa região. 
Permita-nos esta pequena achega ao seu primoroso discurso que representa, 
realmente, o que todos nós, nordestinos, estamos pensando desses primeiros 
passos da atuação do Presidente Geise!. 

o SR. JOSÉ SARNE:Y - Muito obrigado, Senador Virgílio Távora. Saiba 
com que alegria ac·eito o aparte de v. Ex.11 , sobretudo porque sempre tivemos, 
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na sua ação politica em relação ao Nordeste, a mesma identidade de ponto 
de vista sobre os problemas da nossa região. 

Sr. Presidente, mais ainda a nossa satisfação, por ouvir, também, do Ministro 
da Fazenda, a declaração de que é necessário uma revisão nos critérios de 
distribuição do ICM, bem como nos critérios do Fundo de Participação dos 
Municípios, o que significa que, na realidade, passamos a amadurecer para uma 
política na qual o País aceita, mais uma. vez, os sacrifícios que. lhe são impostos 
pela necessidade de uma integração nacional no setor da. sua. justa. distribuição 
espacial de renda. 

Para. finalizar, desejo dizer e trazer um testemunho daquela área de que 
assisti a uma redobrada esperança, de que ouvi toda aquela região, de que 
estávamos confiant·es, mais uma vez, de que vamos - retomar não digo -
acelerar as providências com que sempre o Governo tem enfrentado o problema 
do Nordeste. E esta ac·eleração agora é mais necessária. porque, no momento 
em que o País enfrenta uma crise, que hoje é a. importação de uma. crise 
i·nternacional, é justo que ele pense que os l"eflexos dessa crise importada. serão 
muito maiores nas regiões mais frágeis do que nas mais fortes. E, talvez por 
isso mesmo, a política do atual Presidente da República, não digo nova, mas 
a ação de governo do Presidente da República em relação ao Norte e ao Nor
deste representa uma ação e um desejo nacional, porque, na realidade, aquela 
área continua sendo o mais grave problema do País, porque nós não podemos, 
absolutamente, assistir ao Brasil continuar a crescer, nos níveis que cresce, e 
verificar que as estatísticas acusam a renda per capita. média, naquela região, 
como menos da metade da renda per capita. nacional. Não podemos assistir ao 
empobrecimento, cada vez maior, da nossa área. E sobretudo, anualmente, à 
existência de um deficit de 1 milhão e 300 mil empregos. Trago, também, um 
depoimento sobre a excelente impr·essão, a sinceridade de propósitos, a firmeza 
da decisão, a consciência dos nossos problemas deixada pelo Ministro Rangel 
Reis no Nordeste. 

Desejo, Sr. Presidente, façam parte do meu discurso as palav.ras proferidas 
pelo Economista Nilson Holanda, na sua posse como Presidente do Banco do 
Nordeste, porque essas palavras sintetizam, de maneira magnifica, uma política 
de ação em relação ao Nordeste, política essa em sintonia com todos os anseios 
da nossa Região. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. S,ENADOR JOS~ SARNEY 
EM SEU DISCURSO. 

O BNiB E O DESENiVOLV]MENTO DO NORDESTE 

Antonio Nílson Holanda 

Discurso de posse como Presidente do BNB, a 26 de março de 1974, 
em Fortaleza. 

ll: com grande honra ,e satisfação que assumimos neste momento as elevadas funções 
de Presidente do Banco do Nordeste do Brasil. 

Não menor, porém, é a nossa inquietação pela consciência das graves responsabi
lidades que nos são atribuídas, neste mesmo instante. 

Dada a nossa experiência profissional, ,em 20 anos de serviço público, neste mesmo 
Banco e no Ministério do Planejamento, podemos avaliar, como poucos, a importante fun
ção que o BNB desempenhou no passado e, mais aJ:nda, o papel estratégico que dele se 
espera no futuro, como agente do Governo Federal na promoção do desenvolvimento do 
Nordeste. 

Como é so,bido de todos, o Brasil tem vivido na última década uma extraordinária 
eltperiênciu de crescimento e transformação. 

Emergindo de umu situnçõ.o de estagnação econõmica e desregramento financeiro 
M 10 nnos atrás, o Pais vem de completar ,em 1973 um período ininterrupto de 6 anos 
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com taxas de crescimento económico superiores a 9% a.a, (Sendo que, nos últimos 4 anos, 
essa taxa. fOi superior a 10% a.a.) 

Do caos financeiro dos inicias da década de 196(}, com elevados deficits públicos e 
um processo inflacionário que tendia J)<lrigosamente pafa a hiperinflação, evoluiu-se para 
uma taxa de aumento de preços em 1973 que, embora elevada, foi a mais baixa dos últi
mos 13 anos. Ao mesmo tempo, conseguiu-se superar aquela situação clássica de estran
gulamento externo, que sempre aflig.e as economias dus países não industrillzados. Com 
efeito, a expansão das exporta.ções de US$ 1,4 bilhões em 1964 para US$ 6,2 bilhões em 
1973, e a restauração do crédito exte·rno permitiram ao País o financiamento de suas 
crescentes necessidades de importações, a par da formação de elevado volume de reser
vas cambiais. 

Superada foi assim uma .etapa decisiva do processo de desenvolvimento do Brasil. 
Todavia, do patamar mais elevado em que nos situamos agora, novos desafios e 

responsab!!ldades acrescidas se antepõem à ação do Governo. 

Ultrapassadas as fases críticas de reconstrução económica e de formação das bases 
para o crescimento acelerado, já se não pode tolerar que os frutos de desenvolvimento 
se distribuam de forma crescentemente desigual, permitindo o alargamento do hiato entre 
regiões ricas e regiões pobres e acentuando o contraste entre a opulência e a riqueza de 
alguns e a pobreza e a miséria de grande parte da população. 

Em recente pronunciamento, o Ex.mo Sr. Presidente da República foi incisivo ao 
declarar: 

"O censo de 1970, a despeito de suas Imprecisões, revelou que as desigualdades 
individuais de renda se mostravam muito mais acentuadas entre nós do que na 
maioria dos países do mundo ocidental, que os benefícios do desenvolvimento, 
na década de 1960, foram colhidos, em sua maior parte, pela camada mais rica 
da população economicamente ativa; e que o hiato entre os salâ.rios de mão
de-obra qualificada e não qualificada era desmedidamente Intenso em relação 
aos padrões internacionais. Ao mllsmo tempo, persistem agudas disparidades eco-
nómicas regionais que expõem o contraste de um Centro-Sul razoavelmente desen- ~ 
volvido com um Norte e Nordeste ainda flagrantemente contaminados pelo subde.
senvolvimento. A política de Incentivos fiscais, se Impediu que os desníveis regio-
nais se agravassem, não teve força suficiente para corrigir, de forma significativa, 
os desníveis de produtividade e de r.enda per capita." 

Supondo-se, portanto, que as condições económicas assegurem a continuidade do pro
gresso de crescimento, podemos esperar que a melhoria da distribuição de renda passe a 
constituir um dos objetivos centrais e a preocupação dominante da estratégia de desenvol
vimento do atual Governo. E, dentro desse contexto, a politica de correção das disparidades 
económicas regionais assume relevo especial. 

No caso particular do Nordeste, não se pode desconhecer o grande esforço de pro
moção do desenvolvimento regional realizado por sucessivos governos ao longo dos últimos 
20 anos. 

Desde a criação do Banco do Nordeste em 1954 e da SUDENE em 1959, e mads parti
cularmente depois da Implantação do chamado sistema 34/18 de incentivos fiscais, a 
região vem alcançando significativos progressos em todos os setores. Ampliou-se a infra
estrutura, criou-se uma base industrial, incentivou-se a produção agrícola e pecuária e, 
por diversoo meios, procurou-se canalizar para a veglão substancial volume de recursos 
do Governo Federal. A -despeito disso, o Nordeste apresenta ainda algumas características 
típicas de região subdesenvolvida. 

Abrigando uma população de cerca de 30 milhões de habitantes (1970), cerca de 
30% da popu!açiíio brasileira, a sua contribuição para a formação da renda nacional não 
tem sido superior a 14% nos últimos anos. Em 1972, o setor primário absorvia 5(/.% do 
total do emprego regional, enquanto ao setor secundário correspondia uma participação 
de apenas 12%. A maior parte das exportações regionais estão concentradas em bens 
de origem primária, dos quais apenas seis produtos (açúcar, cacau, algodão, fumo, feijão 
e cera de carnaúbal siio responsáveis por 95% do valor da pauta exportó.'v'eil. Em 1970, o 
deficit de oportunidade ele trabalho correspondia a cerca de 1.300.000 empregos. E a 
renda per capita do nordestino em 1968 .era inferior à metade da renda per capita nacional. 

Mais gro,ve, ainda, a região não tem podido manter uma taxa de crescimento compa
tível com o acelerado ritmo de desenvolvimento do Pais como um todo. 

Por Isso, Impõe-se conscl!dm· os êxitos jó. alcançados até agora, para, em seguida, 
redefinir-se a estratégia de desenvolvimento da região, em busca de taxas mais elevadas 
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de crescimento e de um ritmo mais acelerado de mudanças estruturais, compat!vels com 
a magnitude das transformações qualitativas que se espera sejam operadas na economia. 
brasileira, no próximo qüinqüênio. 

Em seus termos mais simples, isso significa que o Nordeste deverá manter nos pró
ximos anos uma taxa de crescimento igual ou superior a 10% ra.a. 

Para tanto, a politica governamental deverá contemplar um ataque concentrado e 
sistemático às raízes do subdesenvolvimento regional, envolvendo pelo menos as seguintes 
linhas de ação: 

a) modernização da agricUltura tradicional, com a difusão do uso de insumos moder
nos, o incentivo à pesquisa tecnológica e agronómica, o estimUlo à capltallzaçãlo e à :reor
gan!zaçã:o do setor em bases empresariais e a execução de programas de irrigação, crédito 
agrícola, extensão rural e formação de recursos humanos; 

b) lntenslficaçãlo •e consolidação do programa de Industrialização, com ênfase na Inte
gração, diversificação e complementação do parque industrial nordestino, procurando-se 
maximizar os efeitos indiretos desse programa e o seu Impacto sobre outros setores eco
nômlcos, notadamente o setor primário; 

c) abertura de novas oportunidades de emprego e investimento, no setor terciário, 
com o desenvolvimento do turismo, a expansão e racionalização dos sistemas de comer
cialização e a implantação de atividades modernas de prestação de serviços; 

d) promoção de exportações para ampliação das oportunidades de Investimento e de 
emprego e como incentivo à melhoria do poder competitivo das empresas regionais; , 

e) execução de um programa Integrado de planejamento de recursos humanos, envol
vendo projetes de educação, treinamento de mão-de-obra, aperfeiçoamento de pessoail 
técnico, estudos e pesquisas, serviços de emprego e de orientação de fluxos m!gratórillS, 
co~- vistas ao melhor aproveitamento do J]otencial demográfico e de mão-de-obra da 
reg~ao; 

f) definição de programas específicos de desenvolvimento científico e tecnológico e 
de pesquisas de recursos naturais, inclusiVie um programa especial para trópico semi
árido, tendo em vista identificar aportunidades de novas combinações de fatores que per
mitam eliminar pontos de estrangUlamento ou acelerar o desenvolvimento agrícola ou 
industrial da região; 

g) Intensificação dos programas de investimentos públicos na região, tanto em áreas 
de infra-estrutura coma em áreas sociais e como prioridade para os Estados de menor 
nível relativo de desenvolvimento. 

Para alcançar esses objetivos, a estratégia de desenvolvimento deverá fundamental·
se no fortalecimento dos organismos regionais, na manutenção e no aprimoramento dos 
programas de incentivos fiscais (exclusivos do Nordeste e da Amazônia), no reforço do 
sistema de transferências fiscais da União (Fundo de Participação dos Estados e Muni
cípios, Fundo Especial, e Fundos VincUlados), cujas características redistributivas deverão 
ser acentuadas, e na dinamização e aperfeiçoamento de um elenco de novos instrumentos 
e programas recentemente definidos, como os Programas de Integração Nacional, o Pro
grama de Indústrias Basicas do Nordeste do BNDE, o Fundo de Desenvolvimento de 
Programas Integrados, o Programa Especial de Apoio aos Estados do Maranhão, Piauí e 
Ceará, e assim por diante. 

Do ponto de vista do planejamento nac~onal, recentes alterações governamentais suge
rem uma mais estreita e adequada articulação entre os mecanismos da politica económica 
global e os instrumentos e instituições relacionados com o desenvolvimento regional, de 
modo a incorporar ao processo decisório, a nivel nacional, as adequada.~ conotações de 
sentido regional. 

Já no campo do planejamento regional, propriamente dito, existem Indicias de que, 
a par do fortalecimento da SUDENE, procurar-se-à atribuir a esse planejamento Cal'ac
terlst!cas de maior concreção e operac~onal!dade, através do estudo aprofundado das dife
rentes áreas .e sub-regiões do Nordeste, com o objetivo de formular programas integrados 
de desenvolvimento, que contemplam a execução de "pacotes de investimento", seja em 
termos de "complexos técnicos" (pólo petroquúnico, por exemplo), seja em termos de 
complexos regionais (pólos agroindustriais, complementados com Investimentos públicos 
em áreas de infra-estrutura e desenvolvimento social). 

Nesse particular, dev,em ser mencionados trabalhos já em andamento para a exe
cução de um programa de Desenv<olv!mento Rural Integrado (abrangendo regiões de tabu
leiros costeiros, vaies úmidos, serras úmidas, áreas de cerrados, áreas de xeróf!las, e 



-27-

áreas de odorizaçãol, além da exploração das potencialidades do eixo Carajás--Itaqul, 
no Melo Norte, entre outros. 

Por outro lado, o sistema de incentivos fiscais, cujas excepcionais características de 
eficiência operacional e económica são bem conhecidas, deverá ser preservado e aperfei
çoado, com a lntroduçroo de algu.'llas modificações que a experiência indica poderão melho
rar-lhe a eficácia e falicitar-lhe a administração. 

A criação de um fundo de investimentos, com base nos recursos dos pequenos deposi
tantes, por exemplo, poderá eliminar um importante fator de perturbação do mercado 
de incentivos. Igualmente, a estruturaçãlo de um orçamento de comprometimento de recur- -
sos, a par de critérios mais rigorosos na seleção de propostas de investimento, poderão 
contribuir para restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de fundos do 34/18, ellmi-
nando algumas distorções atuais. 

Na implementaçãlo de todas essas medidas ,e programas, esperamos poder oferecer 
à SUDENE, cuja direção será entregue brevemente à llderança esclarecida e à capaci
dade profissional de José Lins de Albuquerque, a nossa mais ampla e decidida colaboração. 

Com efeito, no estágio em que nos encontramos, impõe-se uma ampla mobilização 
de todos os órgãos e níveis de Governo para um ataque sistemático e coordenado àquelas 
áreas criticas para o desenvollvimento da região. 

O instável e insatisfatório desempenho do setor agrícola, por exemplo, tem-se apre
sentado como o principal entrave à obten9ão de taxas mais elevadas de crescimento ptta 
o Nordeste. A reorganização e modemlzaçao da economia agrícola ressalta, portanto, como 
tarefa urgente e inadiável. 

Por outro lado, o êxito da política de industrialização do Nordeste, traduzido nas 
altas taxas de crescimento industrial dos últimos anos, criou as condições para que a 
região se constitua em nomo pólo industrial do Pais, capaz de contribuir de forma signi
ficativa para a grande expansão industrial que será exigida do Brasil nos ~óxlmos anos. 
A consolldação desse pó~o será viabilizada pela intensificação de investimentos destinados 
a aproveitar o potencial de recursos naturais e humanos da região, pela instalaçãio de 
grandes complexos industriais de alto poder germinativo como o dos setores químicos e 
metal-mecânico, e pela montagem de uma estrutura industrial complementar e integrada 
ao parque industrial do Pais. A continuidade da expansão industrial do Centro ... sul cer
tamente irá induzir o crescimento de vários ramos industriais para os quais o Nordeste 
apresenta favoráveis condições competitivas, a exemplo das indústrias têxteis, siderúrgicas, 
petroquímicas, de fert!l!zantes e de cimento. 

Meus senhores, dentro desse vasto e COmplexo quadro de referência, vislumbrando a 
amplitude e imensidão· das tarefas que nos esperam, no futuro próximo temos uma cons
ciência bem clara de que precisamos unir-nos todos, Governo e setor privado, União e 
Estados, SUDENE e Banco do Nordeste, órgãos de pesquisa, de financiamento, de ensino, 
de treinamento, de promoção e de execução de obras públlcas, mobll!zando todas as 
nossas reservas de imaginação criadora e capacidade de trabalho, com vistas à aceleração 
do ritmo de desenvolvimento do Nordeste. 

De nossa parte, no momento em que assumimos as funções de Presidente do Banco 
do Nordeste do Brasil, somente aspiramos poder resguardar e fortalecer a posição de van
guarda e liderança de que tem desfrutado esta Instituição, ao longo de duas décadas de 
trabalho em prol do desenvolvimento regional. 

Em função de sua experiência nos campos do financiamento de projetos industriais 
e agrícolas e da pesquisa económica, pela qualidade do seu corpo técnica e operosidade 
do seu quadro de executivos e funcionários, por sua organização modelar e flexibilidade 
operacional, o Banco do Nordeste tem condições de dar uma contribuição cada vez maior 
ao esforço do Governo Federal na execução de sua pol!tica de desenvolvimento regional. 

E este será o nosso objetivo principal e propósito básico: reforçar-lhe as caracterís
ticas de banco de desenvolvimento e, sem prejuizo de sua eficiência administrativa e equi
l!br!o flnanceiro, fortalecer as suas funções de agente financeiro do Governo. 

Isso implicará a expansão dos seus programas de crédito rural e industrial, a am
pllação das suas operações de investimentos diretos e participação aclonáJria em empresas 
seleclonadas, a intensificação dos financiamentos para pré-investimentos, a dinamização 
das atlvldades de pesquisa económica e treinamento especializado e a abertura de novas 
linhas de ação nos campos da elaboraçíio de estudos de viab!lidade, promoção de projetos 
e a~sistêncla empresarial. 
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Toda a a.ção do BMco voltar-se-á assim pM'a o exercício daquela função pública e 
pioneira que visa a influenciar, de forma positiva, as três variáveis básicas do processo 
de crescimento económico, a saber: 

1) identificação de oportunidades de investimento; 

2 > orientação e incentivo à iniciativa empresarial; e 

3) mobilização de recursos para financiamento. 

Face à grande experiência já adquirida na avaliação e elaboo:ação de projetas, e even
tualmente na gestão de empreendimentos específicos, são extremamente amplas as possi
bilidades e alternativas de ação construtiva que o Banco poderá desenvolver na empresa 
privada, como diretamente, suplementando o esforço desta, e assumindo a responsabilidade 
por iniciativas consideradas de interesse e importância para a região. 

Para tllJl.to, esperamos contar com o apoio decisivo do Governo Federal, notadamente 
no que se refere ao fortalecimento finllinceiro do Banco, com o aparte de recursos llidiclo
nais, em condições de volume, exigibilidade e custo compatíveis com a natureza, ampli
tude e complexidade de suas atribuições. 

Nesse pMticular seja-nos permitido assinalar, sr. Ministro, que a presença de Vossa 
Excelência à frente do Ministério do Interior, associada à permanência do Ministro Reis 
VellC·so na cooo·denação do planejamento nacional, constitui uma coincidência feliz que 
fortalece as nossas esperanças e justifica o nosso otimismo. 

Na. árdua jornada dos últimos três anos que atravessamos juntos, no Ministério do 
Planejamento, pudemos obs.ervar a preocupação de Vossa Excelência e do Ministro Reis 
venoso c.cm a descoberta de novas formas e instrumentos de ação que pudessem contri
buir para acelerar o desenvolvimento do Nordeste. Foi em nosso Instituto de Planeja
mento, com a colaboração da SUDENE e do Ministério do Interior, que foram formuladas 
e postas em prática algumas idéias básicas de programas já em andamento, como o pro
jeto de agroindústrias do Nordeste, O· programa de desenvolvimento rural integrado do 
Nordeste, o esquema de promoção de projetas de irrigação e de sistema de frigorificação 
no vale do São Francisco, a proposta de criação do Centro de Promoções de Investimentos 
do Nordeste, programas esses que esperamos possam receber deste Banco o mais firme e 
decidido apoio. 

Se, de um lado, contamos com o apoio de Vossa Excelência, Sr. Ministro, de outro, 
podemos assegurar que o Banco do Nordeste não desmerecerá da confiança que nele for 
depositada. 

Temos a veleidade de supor que conhecemos esta Instituição como bem poucos a 
conhecem. 

Aqui iniciamos nossa vida profissional, como auxUillir de esc.riturário, há quase 20 anos 
atrás, exatamente no primeiro dia em que a primeira agência do Banco abriu suas portas 
ao público, em um modesto edifício da Rua General Sampaio, nesta cidade. Aqui esti
vemos durante 17 anos de trabalho Intenso e devotado, testemunhando o penoso cresci
mento da entidade, em melo a dificuldades as mais diversas, desde os incertos passos 
iniciais até a sua consolidação como uma das principais agências de desenvolvimento do 
País. Depois, nos últimos três MOs, de posição privilegiada do Ministério do Planejamento, 
pudemos observar-lhe a atuaçíio sob novos ângulos e perspectivas. 

Conhecemos-lhe, portanto, a história, a estrutura, o pessoal. Suas grandes qualidades 
e pequenas limitações. As razões de seu sucesso ou de suas dificuldades. Sobretudo, temos 
uma grande confiança no potencial de suas equipes técnicas e administrativas que, em 
!unção do excepcional esforço de treinamento do :Banco, incorporaram, ao longo dos anos, 
um capital intangível que a contabilidade não registra mas que representa a base mais 
sólida da grandeza e do êxito desta Instituição. 

De nossa parte, prometemos trabalhar sem desfalecimento para resguardOJ.• e forta
lecer suas melhOJ·es características de eficiência operacional, austeridade administrativa e 
capacidade de reallzaçõ.o. 

Buscaremos o apoio· de todos, dentro e fora do Banco, paro, um esforço conjunto e 
coordenado, visando à soluçfto dos grandes problemas que afligem a regiiio. AbordOJ."emos 
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esses problemas com o espírito aberto e livre de preconceitos, sem ignorar possibilidades 
ou alternativas. 

Temos consciência, porém, de que o subdesenvolvimento regional não é apenas um 
tema acadêmico, que desafia a imaginação de estudiosos e pesquisadores, mas sim uma 
realidade cruel que urge erradicar no prazo mais curto possível. 

Por isso não nos intimidarão obstáculos ou dificuldades. E nem poderemos transigir 
naquilo que for essencial ao cumprimento do nosso dever, qual seja a busca de no·vos 
caminhos e de roteiros novos que nos conduzam ao desenvolvimento eoonômico e social 
que todos nlmejamos para a nossa terra e o nosso pe~vo. 

O SR. PRESJinENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senado·r Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 31 
de março - ontem - transcorreu o cent·enário de um dos mais prósperos 
municípios de Sergipe: Riachuelo. Foi uma grande festa que repercutiu em todo 
o Estado, naquela cidade se realizando f·estejos marcados pela alegria e orgulho 
populares, plenamente justificados pela passag.em de data tão significativa. 

Informam os historiadores que a colonização da área hoje abrangida pela 
cidade de Riachuelo tev·e início por volta de 1602. Era a industrialização da 
cana-de-açúcar que ganhava extraordinário vulto no Nordeste, tornando-se um 
dos grand·es ciclos da economia brasileira. A região foi desbravaiCl.a e ocupada por 
uma família d·e colonizadores que veio a dar nome à mesma, tornando-s.e conhe
cida como a Freguesia dos Pintos. Aos 6 de maio de 1872, já com uma economia 
florescente, se tornava a Freguesia doe Nossa Senhora da Conceição doe Rlachuelo. 
A boa qualidade das terras propiciou o rápido desenvolvimento da Freguesia, 
multiplicando-se as fazendas de criação de gado e, sobretudo, os eng.enhos de 
açúcar. Tornou-se logoO um cen~ro dinâmico da economia de Sergipe. 

Aos 31 de março d·e 1874, pela Reso:uçãoO Provincial n.0 964, assinada pelo 
Presidente Antônio Passos d·e Miranda, a Freguesia de Riachuelo era elevada à 
categoria de Vila, sede de município, com o desmembramento do s>eu território 
do Município de Laranjeiras, que já era cidade desde 4 de maio d·e 1848. 

Judicialmente, Riachue1o continuou vinculado à Comarca de Laranjeiras. 
Como esta, Riachuelo teve um desenvolvimento veloz, cujo período áureo durou 
até o início deste século, quando entrou em declinio, em decorrência de fatores 
sócio-económicos diversos, destacando-s.e a dificuldade de transportes, o flores
cimento de Aracaju, que passou a controlar economicamen~e a zona do Ootin
guiba. 

Em 1890, na implantação da República, a Vi;a de Rlachuelo era elevada à 
categoria de Cidade, como sed·e do município do mesmo nome, conforme Decreto 
Estadual de n.0 10, de 25 de janeiro. 

No Munici,pio de Riachuelo foi encontrado petróleo, e é hoje um notável 
centro da indústria açucareira do Estado. 

O Centenário de Riachuelo foi obj.eto de grandes festividades, que coincidiram 
com as celebraçõ-es do décimo ::miver.Jári-o da Revoluçã·o de 31 ct.e Março de 1964, 
ocorridas cem anos após a elevação da Freguesia dos Pintos à condição de Vila 
de Nossa Senhora da Conceição do Riachuelo. Extenso programa foi organizado 
e cumprido, marcando a grande data. A frente dessas comemorações, .o Gov.er• 
nador Paulo Barreto de Menezes e o Prefeito P·edro Oliveira Santos, dinâmico 
chefe do Executiv-o municipal, que multo tem-se desdobrado pela melhoria sacia: 
da Cidade. 

Sr. Presldent·e, em Riachuelo nasceram muitos ilustres serglpanos, que dig
nificaram aquela Cidade, o meu Estado e se projetaram no cenário nacional. 
Não os lembrarei aqui, para não me alongar e, também, a fim de que não me 
ocorra alguma omissão. Lembrar·el apenas que em Rlachuelo nasc.eram quatro 
Senadores que repres·entaram o meu Estado nesta Casa: Francisco Leite Neto 
Aug·usto César Leite, Júlio Ce:<mr Leite e José Rolemberg Leite. Por outl,'o .lado: 
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iRiachuelo deu a Sergipe dois Governadores: Doutores José Rolemberg Leite e 
Paulo Barreto de Menezes, que ora dirige o Executivo estadual, realizando em 
Sergipe marcante obra administrativa, governando o meu Estado com compe-. 
tência, ali mantendo um clima de paz e tranqüilidade que vem propiciando a 
Sergipe, após a Revoluç.ão, um período de contínua prosperidade, que agora 
ganhará vulto excepciGnal com a expl·oração e industrialização de suas imensas 
j.azidas de potássio, um dos grandes empreendimentos iniciados no governo do 
eminente ex-Presidente Garrastazu Médici, que se realiza em ritmo de extrema 
velocidade e tem a sua continuidade assegurada pelo atual Governo da República. 

Sr. Presidente, como representante de Sergipe nesta Casa não poderia deixar 
de aqui registrar data tão grata ao povo de Riachuelo e de todo o meu Estado. 
É uma homenagem que presto àqu-ele bravo, bom e trabalhador povo de Riachuelo, 
município que, após tantos anos, continua sendo exemplo de trabalho e pros
peridade, contribuindo significativamente para a economia s·ergipana e, assim, 
do Brasil. 

Manifestando, de~ta tr1buna, meu regozijo pela passagem do primeiro cen
tenário de Riachuelo, congratulo-me com o Governador Paulo Barreto de Menezes 
e o Prefeito Pedro Oliveira Santos pelas comemorações que tornaram o último 
dia 31 festivo e inesquecível para o povo daquela cidade. E, de forma muito 
especial, com aquela boa gen•.e que, com seu dinamismo e inteligência, mantém 
Riachue:o como um dos grandes centros industriais do meu Estado, não raro à 
cmta de .sac·rifícios e lutas os mais penosos. Ao povo de Riachuelo, minha sau
dação, minha homenagem e minha solidari·edade pelo patriotismo e afã com 
que contribuem para o engrandecimento sergipano, do Nordeste e do Brasil! 
Que estas minhas p~lavras de satisfação, euforia e admiração ma~quem, em 
nossos Anais, data tao grata ao povo que aqui tenho a honra de representar, 
com meus votos para que Riachuelo se engrandeça cada vez mais no progresso 
e, sobretudo, na justiça social, para maior felicidade de seu povo!' 

Resta-me Sr. Presidente, dizer do pesar imenso com que não pude, atendendo 
ao convite dÓ digno Prefeito Pedro Oliveira Santos, comparecer às festas rea
lizadas naquela .cidade, conforme tanto desejei. Motivo de força maior me im
pediu de lá estar, compartilhando dos sentimentos daquela população laboriosa. 
(Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Lenoir Vargas, (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Paulo Guerra. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Não há mais orador.es inscritos. 
Se nenhum outro nobre Sr. Senador quiser fazer uso da p·alavra, vou 

encerrar a sessão. (Pausa.) 
Antes, contudo, esta Presidência convoca uma sessão do Congresso Nacional 

para amanhã, dia 2 de abril, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados 
destinada à apreciação do veto presidencial ao Projeto de Lei n. o 53/73. ' 

Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
V:otação, em turno único, do Reque.rlmento n.0 22, de 1974 de autoria do 

Senhor Senador VIrgílio Távora, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do pronunciamento prestado pelo Professor Mário Henrique Slmonsen, 
Ministro de Estado da Fazenda, no dia 20 de março corrente, 
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-2-
Dlscussão, em turno uruco, do Projeto de Resolução n.0 6, de 1974 (apresen

tado pela Comissão de Economia como conclusã-o de seu Parec.er n.O 13, de 1974), 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 ' 58, de 1968, 79, de 1970, 
e 52, de 1~72, para permitir que a Prefeitura Municipal de São José. dos Campos 
(SP) possa e:evar o mon~ante de sua dívida consolidada, mediante contrato de 
empréstimo destinado à aquisição e instalação de uma usina de tratamento 
de lixo domiciliar, tendo 
PIAIREOER, sob n.0 14, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlclda;de. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 10, de 1974 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n.0 25, de 
1974), que autoriza o Governo do Estado do R!o de Janeiro a realizar operação 
de empl'ést!mo externo, no valor de até US$ 20,000,000.00 (vin•e milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a financiar .parte do programa viário do 
Estado, tendo 
PMWlCIER, sob n.o 26, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic!dade. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 25 mtnutos.) 
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27.a Sessão da 4,a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 2 de abril de 197 4 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, 
ANTôNIO CARLOS E ADALBERTO SENA 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Flávio Britto - J-osé Lindoso - José Esteves -
Cattete Pinheir·o - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - c:odomir Milet - José Samey - Fausto Castelo-Branc-o -
Petrôn!o Por•ena - Helvídio Nunes - Virgíli-o Távora - W.aldemar 
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros -
Ruy: Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante 
- Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio 
Fernandes - Carlos Lindenberg - Eurico Rezend·e - Paulo Torres -
Danton Jobim - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Osires Teixeira 
- Fernando Corrêa - Ita:ívio Coelho - Saldanha Derzi - Octávio 
Cesário - Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Guida Mondin. 

O SR. PR<ESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 40 Srs. Senador.es. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

O Sr. 1.0 -S.ecretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N.0 50, DE 1974 

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto 
de ~esolução n.0 2, de 1974. 

Relator: Sr. José Augusto 

A Comissão apresenta a redaçã-o final do Projeto de Resoluçã-o n.0 2, de 1974, 
que suspend·e a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 1970, 
e n.o 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Adamantina (SP) 
possa contratar um emp11éstimo, junto à Caixa Económica do Estado de São 
Paulo, destinado a financiar o programa viário do Município. 

Sala das Comissões, 2 d·e a·br!l d·e 1974. - Danton Jobim, Vice-Presidente, 
no ex.ercício da Presidência - José Augusto, Re:ator - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N.o 50, DE 1974 

Redação final do Projeto 1le Resolução n.0 2, de 1974. 

Faço saber que o Senado F·ederal aprovou nos termos do art. 42 inciso VI 
da Constituição, e eu, , Presldc1;tc, pr·omulgo a seguinte ' 
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RESOLUÇÃO N.o , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, 
de 1970, •e n.0 52, de 1972, para pemnitir que a Prefeitura Municipal de 
Adamantina, Estado de São Paulo, possa contratar empréstimo, junto 
à Caixa Econômica •do Estado de São :Paulo, destinado a financiar o 
programa. viário do Município. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Rtesolução n.0 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas elo Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Adamantina, Estado de 
São Paulo, eleve em Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida conso:idada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo 
com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a flnanc:ar a execução 
de obras de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, em prosseguimento ao 
programa .de .desenvolvimento do setor viário do Município. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N.0 51, DE 1974 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 3, de 1974. 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Res·olução n.o 3, de 1974, 

que suspende a proibição con~i~a nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 1970, 
e n.0 52, de 1972, para perm1tir que a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de em
préstimo com a ·Caixa Econômica do Estado de São Paulo. 
·· ... Sala das Comissões, 2 de abril de 1974. - Danton Jobim, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência - José Lindoso, Re:ator - José Augusto. 

ANEXIO AO PARECER N.o 51, DE 1974 

Re~ão final do Projeto de Rlesoluçã.o n.0 3, de 1974, 
' '. . 

Faço saber que o Senado Flederal aprovou, nos termtJs do ar•. 42, inciSo VI, 
da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.o • DE 1974 

Süspende a proibição contida nas Resoluções n.0s 58, de 1968, 79, de 
· 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Pedreira, 
Estado de São :Paulo, possa elevar o montante de sua dívida consolidada, 
mediante contrato dle e1111préstimo com a Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo. 

O Senado Flederal resolve: 
. Art. 1.o - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 

de 1968 .revigorada pelas de n.Os 79, de 1970, e 52, de 1972, •odas do Senado 
Federal:. para permitir que a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São 
Paulo, possa elevar em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa realizar uma 
operação de empréstimo, do mesmo valor, com a Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo destinada a complementar o valor da indenização a que foi con
denada por sentença judicial, p-ela desapropriação de um sitio localizado naquela 
cidade. · 

.Art. z.o .,.... Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lldo vai à publicação. 

(Pausa.) 
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Esta Presidência, tendo· em vista o acúmulo de matéria para serem apre
ciadas com prazo certo pelo Congresso Nacional, convoca Sessões Conjuntas, de 
acordo com o seguinte calendário: 

-Dia 3 de abril, quarta-feira, às 10:30 horas: 
Veto Presidencial aposto ao Projeto de Lei n.0 13/73-CN. 

- Dia 3 de abril, quarta-feira, às 15 horas: 
Veto Presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n.0 92/73. 

- Dia 3 de abril, quarta-feira, às 19 horas: 
Veto Presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n.O 111/73. 

- Di:l 4 de abril, quinta-feira, às 10 horas: 
Veto Presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n.0 8/73. 
O S-R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidência comunica ao Plenário 

que será orador do Senado na Sessão Solene do próximo dia 4, destinada a rece
ber Sua Excelência o Senhor José Figueres Ferrer, Presidente da Costa Rica, o 
Senhor Senador Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

É !!do o seguinte: 

Senhor Presidente: 

REQUERIMENTO 
N.o 32, de 1974 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeremos a transcrição nos 
Anais do Senado, do artigo int.itul•ado "As grandes decisões de castello", de 
autoria do ilustre Professor Luiz Viana Fllho, pub!lcado no Jornal do Brasil, 
edição do dia 31 de março último. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1974. - Lourival Baptista - Antônio Carlos. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De -acordo com o art. 234, § 1.0 , do 

Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Dire
tora. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadore3, venho hoje à tribu

na para tecer alguns comentários sobre a .posição do Brasil, em face do problema 
das Provincias Ultramarinas portuguesas. 

Somos uma nação atlântica, vinculada por laços históricos, raciais e afetivos 
ao povo português, e o futuro do mundo português na Africa nos interessa. 

Assim, as intenções da antiga metrópole, no que respeita ao que fazer em 
Angola, Moçambique, na Guiné, nas Ilhas de Cabo Verde e, por extensão, em 
outras colónias portuguesas, devem estar sendo perscrutadas pelos nossos diplo
matas, já que naturais susceptibllidades da parte de nossos irmãos de além-mar 
parecem ter impedido até hoje a criação de um discreto mas eficaz mecanismo 
de consulta. 

Nossa fronteira leste é o Atlânt!co Sul, a qual, de direito, se alarga hoje a 
200 m!lhas do nosso litoral, mas, de fato, costeia estrategicamente as terras 
africanas, onde os portugueses fundaram suas feitorias e colónias, sendo acom
panhados mais tard·e por outras nações européias. 

Meras razões de segur•ança já nos aconselhavam a procurar amizades na 
outra margem desse canal, que cada vez mais se estreita, ante o célere desen
volYimento dos meios de transporte e do alcance cada vez maior das armas 
r,ucleares. 
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Mesmo que abstraissemos de considerar o perigo da possível construção, do 
outro ladSJ, de bases potencialmente hostis - pois a invulnerabilidade de qual
quer naçao se torna em nossos dias cada vez mais precária - teríamos de levar 
em conta que não poderíamos desprezar, como potência industrial emergente, 
as perspectivas de um mercado, fronteiro à nossa costa, que tende a expandir-se 
e a . procurar fornecedores fora da área das antigas metrópoles coloniais. 

O relacionamento econômico e político do Brasil com a Africa Negra foi 
bastante incentivado, como todos sabem, durante a gestão do Chanceler Mário 
Gibson Barboza, no Governo anterior. 

Demos sem dúvida os primeiros passos. Mas a missão que s·e atribuiu ao 
ex-Ministro não foi nada fácil. Grande obtáculo se antevia no caminho dos 
entendimentos: o caráter especialíssimo das relações luso-bras:Jeiras, que sem
pre nos esforçamos por manter em nível privilegiado, mesmo à custa de equívo
cos e ineompreensões que se geravam, entre nações africanas e européias, 
quanto à firmeza e sinceridade de nossa posição anticolonialista, que afirmamos 
e proclamamos ~esde os primeiros dias da ONU. 

A politica do Brasil em relação a Portugal há muito se funda em dois 
pontos aparentemente antagónicos: 

Primeiro, os importantes valQres históricos, morais, culturais, llngüísticos e 
étnicos que unem brasileiros e portugueses Imprimem um caráter especial -
especialíssimo, poderiamos dizer - as relações entre os dois paises. 

Segundo, essa peculiaridade não deve afetar ou enfraquecer nossa invariá
vel fidelidade ao princípio da autodeterminação dos povos, gerando obrigações 
que nos envolvam nas complicações da questão portuguesa ultramarina. 

Dentro desse espírito fraternal, v·êm-se multiplicando as providências desti
nadas a intensificar as relações bilaterais, praticament-e em todos os domínio>. 

Assim, o Acordo sobre a Previdência Social, o Ajuste Complementar 1110 
Aco~;do Básico de Cooperação Técnica, a Convenção para Evitar a Dupla Tri
butação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, o Protocolo Adicional ao 
Acordo Cultural, o Parecer Conjunto da Academia Brasile.ra de Letras e da 
Academia das Ciências de Lisboa sobre a reforma ortográfica da Língua Por
tuguesa, o Acordo sobre Turismo, a Convenção sobre a Igualdade de Direitos 
e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, ou Estatuto da Igualdade, como ficou 
conhecido es..:e importante documento da Comunidade Lus-o-Brasileira, a mobi
lização dos empresários dos dois paises através da constituição do Centro Em
presarial Luso-Brasileiro, a instalação de uma Agência dó Banco do B;·.asil em 
Lisboa, a trasladação dos restos mortais de Dom Pedro I, as visitas do Chefe 
de Estado português, Almirante Américo Thomaz, e o Presidente do Conselho 
de Ministros, Professor Marcello oaet.ano, ao Brasil, e a do Presidente Médici 
a Portugal, os encontros anuals dos Ministros das Relações Exteriores, as visitas 
de outros Ministros de Estado brasileiros a Portugal e portugueses ao Brasil, os 
primeiros passos para a instalação de entrepostos alfandegários. tudo isso, Sr. 
Presidente, constitui, com muitas outras iniciativoas que seria fastidioso enu
merar, prova eloqüente do empenho e da seriedade com que temos CQnduzido 
nossas relações com o país irmão. 

Paralelamente, nas Nações Unidas e em outros foros internac'onais, onde 
sempre tivemos, desde os primeiros anos do após-guerra, papel de destaque na 
elaboração das medidas de implementação da Carta e das Resoluções da Assem
bléia Geral referentes ao princípio da autodeterminação pedra angular de nossa 
política exterior, como sempre repetimos, deixamos de apoiar aqueles projetas 
de cunho extremado contra Portugal, a despeito do risco de sermos mal inter
pretados, .por outros paises amigos, quanto ao verdadeiro sentido de nossa po
sição. 

O fato é, porém, que as teses oficiais portuguesas, em relação às chamadas 
províncias ultramarinas, não registraram praticamente qualquer evolução no 
sentido aguardado pela comunidade internacional, conservando-se Lisboa indi
ferente aos apelos de todos aqueles que, entre adversários e amigos, lhe propu-
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nham ou aconselhavam a adoção de uma política mais flexível e mais consen
tànea com a realidade do mundo de nossos dias. 

Cresceu, em conseqüênc!oa, lamentavelmente, a oposição a Portugal nos foros 
internacionais, enquanto mais ativos se tornavam os movimentos separatistas. 

Bastaria lembrar, nesse particular, Sr. Presidente, que, enquanto, em 1965, 
já 66 países aprovavam resoluções condenatórias a Portugal, esse número, sem
pre em escala ascendente, ultrapassou, a partir de 1971, a maroo dos 100; de 
alguns organismos, Portugal foi injustamente expulso e em outros praticamente 
excluído d·e suas atividades, como fo·ram os casos da Comissão Económica para 
a Africa, nas Nações Unidas, da UNESCO, da União Internacional de Telecomu
nicações e da Organização Internacional d·e Aviação Civil. 

Culminou esse processo com a a.provação, na última Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em fins de 1973, de resolução que aceitou as credenciais dos 
representantes de Portugal, mas firmou o entendimento "de que eles represen
tam Portugal tal como existe dentro de suas fronteiras na Europa e que não re
presentam os territórios sob dominação portuguesa de Angola e Moçambique, nem 
1.ambém representam Guiné-Bissau, que é um Estado independente". Isto entre 
aspas, porque Guiné-Bissau nunca foi um Estado independente. 

É nesse quadro que se vem inserir o pronunciamento do General Antônio 
Spínola, ex-Subchefe do Estado-Maior Geral das Forças Armadas, contl.do nesse 
livro de alto interesse, não apenas para os portugueses, mas t.ambém para os 
brasileiros. 

Não queremos, não devemos, nem é de nosso interesse imediato, evidente
mente, imiscuir-nos em questões internas da República portuguesa. O Governo 
brasileiro fará bem em não oferecer, neste mom.ento a sua mediação, que, aliás, 
não seria aceita, a julgar pelas d·eclarações que, diariamente, lemos, não somen
te do Presidente do Conselho de Ministros, o ilustre Dr. Marcelo Caetano, como 
ainda do ilust.re Ministro das Relações Exteriores, Sr. Rui Patrício. 

Não vemos sinais convincentes de que haja territórios portugueses na Afri
ca sob a jurisdição permanente, estável, de governos rebeldes angolanos ou mo
çambicanos. É o caso da Guiné-Bissau, a julgar por muitas testemunhas idóneas. 
Trata-se de um estratagema jurídico para permitir às nações anticolonialistas 
mais radicais reconhecerem um Governo no exílio, cujos agentes, entretanto, en
tram e saem, estranhamente sempre perseguidos, c!o território supostamente sob 
seu controle. 

Da leitura dos últimos pronunciamentos do Presidente do Conselho Portu
guês, Dr. Marcelo Caetano, e do livro "Portugal e o Futuro", do General Antônio 
Spínola, verifica-se que Lisboa quer manter por tempo indefinido um nume
roso e bem armado exército na Africa, enquanto um dos mais destlacados repre
sentantes desse exército - o ex-Governador da Guiné - sustent.a a impossibili
dade de uma solução militar para o problema e aconselha importantes mudanças 
nos rumos da política do ultramar. · 

O General Spinola preconiza a Federação e, por conseguinte, o fim do tra
dicional sistema unitário português. Isso a par de outras medidas de profundi
dade que acarretariam mudanças institucionais. 

Mas este - repet.imos - é um problema interno português. Os portugueses 
sabem, ou saberão melhor que nós, o que fazer diante dele. 

Entretanto, o que não nos pode ser estranho, Sr. Pre~idente, é o destino d'l 
terras portuguesas como Guiné e Angola, que nos são fronteiras. 

Por outro lado, a política do atual Governo de Lisboa em face das Provín
cias afro-portuguesas nos inte~essa, nos importa seriamente na medida ·em que 
ela possa constituir um entrave ao nosso melhor entendimento com as Repúblicas 
da Africa Negra. 

Perguntamo-nos, ansiosos: a quem Portugal poderá apelar num caso, por
ventura, de invasão ou de guerra aberta c.am vizinhos negros? 
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Não cremos que pelas armas - esta é a opinião do General Antônio Spínola, 
que deve conhecer bem o problema - se decida logo a contenda. Angola ou 
Moçambique não sucumbiriam facilmente. Não sucumbiriam, porém, porque ao 
lado do Governo de Lisboa estaria um rico e eficiente, mas desconfortável alia
do: a União Sul-africana, tendo à Ilharga outro não menos Incómodo: Rodésia. 

Seria aos olhos da opinião mundial, e, particularmente, do Brasil, o racismo 
militante, o racismo antinegro por excelência, que Portugal recusa - e tem re
cusado sempre - e o Brasil abomina, pelas óbvias razões da composição étnica 
de seu povo. 

Como se poder:a preservar - indagamos - ante tal conjuntura, o equilí
brio entre nossa doutrina anticolonialista, baseado na autodeterminação e as 
relações peculiares, de solidariedade mo·ral e afetiva, que timbramos em manter 
com o povo irmão de nossa antiga metrópole? 

_Por aí se vê como há implicações muito sérias nesse problema, que nos le-
11arao fatalmente a uma tomada de posição, que de nenhum modo desejamos. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. DANTON JOBIM- Com prazer, nobre Senador. 
O Sr. José Lindoso - V. Ex." traz, hoje, a.o Senado, um dos temas dos mais 

fascinantes da atualidade. A opinião pública brasileira acompanha, com o maior 
interesse, o problema de Portugal, relativamente ao mundo africano, diante das 
teses levantadas ·no· livro "Portugal e o Futuro" do General Antônio Spínola. 
Estudamos o resumo das teses do General Antônio Spinola, nos capítulos essen
ciais divulgados na Imprensa brasileira, - porque o livro não se encontrava 
ainda nas livrarias - e folgo ver V. Ex." detendo um belo exemplar - tão co
biçado pelos estudiosos da nossa política. internacional. 

O SR. DANTON JOBIM - Esta é uma edição portuguesa, mas a brasileira 
vai sair. 

O Sr. José Lindoso - Acompanhamos, portanto, nós brasileiros, o assunto 
com a maior emoção, e verificamos, pela leitura que fizemos - que não foi 
completa, como disse a V. Ex." - que o General Antônio Spínola, um herói de 
Portugal - com experiênda em terras da Africa - e uma experiência, inclusive, 
de valorização dos povos africanos naquela difícil e complexa comunidade cons
tituída de et.nias as mais diversas, - se houve com êxito extraordinário, cha
mando à .participação os grupos diversos e organizando um governo de s·entido 
local, de profunda repercussão na Africa e em Lisboa e que deu uma situa
ção singular perante a alta administração portuguesa. O livro não tem nada de 
contestação, o livro é cheio de ressalyas. Representa teses de natureza doutri
nária, especulações sobre o futuro, sob a responsabilidade de um homem que 
enfrentou a morte, que comandou a juventude lusitana em terras airicanas 
e que, diante do impasse que a História nos ensina ser cada vez mais difícil 
de ser superado propõe novas teses, indaga sobre novas soluções. V. Ex." per
gunta como nos devemos comportar diante desse problema, porque - é evi
dente - ninguém pode esconder que há inusitada inquietação entre a Metró
pole e as COlónias Af·ricanas pelas lideranças, e não falo daquelas lideranças 
de contestação de grupos rebeldes, municlados por potências estrangeiras que 
subvencionam a subversão, mas falo das elites portuguesas. elites culturais in
seridas no contexto social africano e que sentem a necessidade de se dar um 
passo à frente na História. De certo, cabe ao Presidente da República o coman
do da política externa brasileira, e Sua Excelência já definiu que o fará com 
pragmatismo, prudente. sensível. dentro das nossas conveniências de potência 
que não tem medo da História. Diremos, então, que acompanhamos com Inteli
gência e com o coração o problema lusitano. mas estamos consciente de que, 
se Portugal se arroga, mui justamente, através da sua milenar tradição de na
ção llv·re, o princípio da autodeterminação para ditar os seus rumos na política 
externa, o Brasil também tem esse mesmo princípio de autodeterminação, e não 
serão os laços purament.e afetlvos e sentimentais que embargarão a nossa ca
minhada nas avenidas da História. A evidência e o exemplo dos outros povos 
levarão, mais cedo ou mais tarde, no consenso da visão de estadista que o Chefe 
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do Governo português, o Primeiro Ministro Marcelo Caetano re~·ela, à busca de 
soluções convenientes, dando a Portugal aquele lugar que todos nós aprende
mos a admirar através dos tempos: amante dos mares, que ensina a liberdade, 
porque a liberdade é fundamental à vida. E neste ponto valeria mais uma vez 
relembrar as odes de Fernando Pessoa, p·ara que elas Inspirassem os estadistas, 
como nos inspiram na politica anticolonialista. 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço o aparte de V. Ex.8, nobre Senador 
José Lindoso. Partilho Inteiramente do ponto de vista que V. Ex.a acaba de 
expender. 

Li, detidamente, o livro do General Antônio Spínola. Evidentemente, não 
temos condições para avaliar a significação desse livro no contexto da po
lítica portuguesa em relação ao Ultramar. A verdade é que podemos afirmar, 
3em nenhum t·emor de erro, que se tra•t:a de um livro corajoso, de um livro 
de um verdadeiro patriota, de um homem que alcançou uma fama quase le
gendária em seu pais e que tudo sacrificou, inclusive a sua carreira, para dizer 
a verdade ao seu povo e ao seu Governo. 

Igualmente não temos elementos para avaliar, para medir a repercussão do 
livro do General Spínola sobre a inteligentzia, o povo e o exército lusos. Temos 
a Impressão, porém, de que esse livro terá o dom de dar início a um debate ne
cessário, lá e cá, em Portugal e também no Brasil, sobre uma questão vital, não 
só para os portugueses como para os brasileiros. 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a me honra com um aparte? 
O SR. DANTON JOBIM - Com muito prazer. 
O Sr. Eurico Rezende - Nobre S.enado•r Danton Job!m, o substancioso e 

prudente pronunciamento de V. Ex.a me conduz a algumas l'eflexões, e desejo, 
nesta oportunidade, da-r um depoimento. Há um ponto pacífico, principalmente 
nas nações de civilização política adiantada - a aceitação tranqüila do prin
cípio da autodete·rm!nação dos povos. No caso bl1aslle!ro nós quase sempre, 
com relação a Portugal, olhamos ·esse princípio, aliás salutar, com a ót!ca de 
um just!fioado constrangimento sentimental, constrangimento tJSSe louvável, 
porque caracteriza a p·erfeita integração dos ·sentimentos portugueses .e brasi
leiros ao longo da História e sempre reiterados no •Congresso Nacional e em 
todas as correntes de opinião política. E a•qui vai o depoimento: ao tempo do 
Governo do saudoso estadista Castello Branco, fui fazer uma conferência na 
Universidade de Dacar, dentro daquele programa de ·explioa:r a Revolução, 
porquanto no exterior havia uma imagem destol1cl:da dos a.conteclmentos bra
sileiros: de um lado a estupefação na.tural por um r.eg!me necessariamente de 
exoeção; e de outro lado, a falta de informações e, principalmente, a atuação 
pa:ssionalizada daqueles que deixaram o Pais, tangidos pelo castigo revolucionário. 
Pois bem, fui fazer ou pensei fazer uma conf·erência, mas terminei realizando 
uma penitência, pois tive a maldita, mas também justificável hospitalidade das 
vaias de permeio e de envolta com alguns arremessos de tomates e batatas. Só a 
duras penas - porque, graças a Deus, sempre fui muito tenaz e muito teimoso -, 
pude concluir minha conferência, embora tivesse de suprimir vários pontos, 
porque houve naturalmente uma pressa de minha parte em terminar a minha 
tarefa e uma sofreguidão muito gl'ande dos estudantes da Universidade de Daca.r 
de me ver fora do recinto. Naquela época a Imprensa francesa estava intoxicada 
contra o BrasL;, Então, em conseqüência dessa intoxicação, já que a Un!vtrsidade 
de Daca.r é um presente da F1rança .ao Senegal, paguei Integralmente, sem a 
ausência de um centil sequer, o ICM do passionallsmo da Africa Negra contra 
o Brasil. Entãio, no momento em que V. Ex.a, ·OOm seu discurso, procura esta
belecer uma dl.screta ass·essoria para que iPortugal tenha sua atenção despertada 
sobre o problema, devo dizer que a Africa Negra entende que o Brasil está 
incondicionalmente ao lado de Portugal. Ora, temos a fronteira, a grand·e front,elra 
espiritual, com Portugal na Afrlca, mas .temos uma fronteira econômica -V. Ex.8 

disse muito bem - em todo o leste que é o Atlântico Sul. De modo que, sem 
nenhuma ingerência do Brasil nessa questão, ficaríamos muito alegres se Por-

. · : conclllar o respeito ao principio da autodeterminação dos povos 
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com a necessidade de se remover esse constrangimento .sentimental a que aludi 
que temos, e que de certo modo tem provocado sérias ·restrições para nossa ex
pansão econômi<:a .sobre o mercado africano, tão promissor para nossa economia. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nob])e Semdor Danton Jobim, la
mento informar a V. Ex." que seu tempo está esgotado há 20 minutos. 

O SR. DANTON JOBIM- Na ONU os votos africanos e asiáticos são cerca 
de 70. Somam-se aos dos países socialistas, de quase toda a América Latina, de 
países da Europa Ocidental, na conóenação da política portuguesa em relação 
às Províncias Utramarinll3. Mesmo certas Nações aliadas de Portugal na OTAN 
dão auxílios indiretos aos rebeldes. 

Há mu1to de far1saísmo, de facciosismo, de interesses inconf·essáveis, nesse 
tardio anticoloniallsmo, mas a 1.1e!lilidade não se pode mascal'ar, as situações de 
fato não .podem ser desconhecidas quando se equacionam prob1emas cujo trato 
não comporta emocionallsmo. 

"Na ordem in1lerna - diz o Gene11al Spínola neste livro - caminhamos para 
o i.solam.ento total, a.penas se levantam em nossa de!fesa vozes tênues, 1soladas 
e inexpressivas; e até os poucos amigos são tíbios no seu apoio." 

Na verdade, Srs. Senadores, somos cinco apenas essas vozes "tênues !.soladas 
e inexpressivas, esses amigos tíbios no seu apoio": Brasil, Estados Unidos, Espa
nha, Inglaterra e Africa do Sul. 

Tudo que :razemos entretanto é ·recusar o nosso voto a todas as medidas 
drásticas que a maioria das Assembléias das Nações Unidas ou de suas Comissões 
tentam adotar num ambiente apaixonado contra Portugal. Tudo o que podemos 
f~. neste momento, é isto. 

É realmente angustio.so, para os portugueses e pal'a os brasileiros, que não 
se vislumbre uma saída para a questão ultramarina a não ser a continuação de 
uma guerl1a difícil na A:rrica, guerm que mesmo uma potência economicamente 
respeitável como a França não pôde sustentar nem na Indochina, nem na 
Argélia. 

Os imensos sacrifícios que está f.azenda a Nação portuguesa honram a 
tradição de patriotismo e de bravura do povo luso. O que desejamos é que essas 
virtudes, nobremente exercitadas numa guerra du1.1a e ingrata, niilo resultem 
inúte1s. 

A primeira questão a responder é esta: será esse o meio adequado de se 
conservar o bem que se pretende salvar? 

A segunda é se esse bem não será consumido na voragem da guerra, pal1a 
alimentá-la por tempo indefinido? 

E a terceira indagação é a de saber-se se o povo português quererá sustentar 
o fardo do imenso, .sobre-humano sacrifício, sem que se lhe renovem as esperan
ças ao menos de uma solução honrosa e realista, a um só tempo, do conflito. 

Se nos perguntarem como Portugal se sairá dessa cr1s,e, uma entre tantas 
em sua gloriosa histôrta, não saberíamos dizer. Aos portugueses, repito, cabe 
resolver os problemas graves com que se defrontam e cabe, também, de.cidirem 
qual o momento oportuno de pedir ou aceitar o auxílio dos amigos. 

O que o coração, porém, me segreda é que mads cedo ou mais tarde - e 
não venha a ser tarde demais - o Brasil estará em condições de ajudar de 
qualquer modo seus irmãos do outro lado do Atlântico, e estes, de compveender 
e aceitrur essa ajuda de quem nunca lhes faltou com seu apoio nas horas difíceis. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Sarney. 
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O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação,.sem dúvida, 
já percebeu a extraordinária tarefa do Presidente Ernesto Geisel ao governar. o 
País, num momento lie conjuntura internacional difícil, a enfr.entar uma inflação 
reprimida, que começa a espoucar violentamente, nas primeiras semanas. do s•eu 
Governo. · 

A cada época correspond•em determinados homens, deternunados fatas . e 
determinadas políticas. · 

... ' 

Ao período do Presidente Ernesto Geisel, sem dúvida, corresponderá un: 
dos momentos a requerer visão de estadista, mão firme no comando, e. imaginação 
para perscrutar os caminhos que o Mundo toma, numa época e num· instante 
de transformações profundas. 

Paradoxalmente, dez anos depois da Revolução doe 1964, temos, ria ina,.ugura,-:
ção de um novo periodo presidendal, de enfrentar um problema difícil, o,mesmo 
que enfrentamos naqueles .primeiros dias, qual seja o da inflação. 

A inflação de 1964, bem diferente da inflação. de hoje, cuja·s fontes .eram 
allm·entadas pelos deficits do orçamento público, pelos créditos bancários expan
didos sem nenhuma contenção e pe1a tentativa, muito comum na espiral :infla~. 
cionária dessa natureza, de deter a alta dos preços através de· medidas· de 
repressão. 

Os remédios que foram adotados ao longo destes anos ja permitem dizer 
que as fontes crónicas de inflação no Brasil desapareceram e, hoj-e,· são outras 
pressões inflacionárias .e outras determinantes, .que provocam o .seu nascimento. 

O tl'atamento aplicado em 1964 pe1o Governo brasileiro fo( o de sem1Chbque. 
Quando o Presidente Castello Bl.'anco assumiu, a inflação ia ·a cerca ·d·e lO% âo 
mês. Nos trinta dias anteriores, chegara a 8% e, no ano préced·ente, fora ·aa 
ordem de 84%. . ·. 

As providências drásticas tomadas conseguiram reduzir o stir.to 1Ílflactol1árto 
de 196"7 a 25%. Desde entã;o, ela se tem estabilizado, mais ou menos, ne.Sse :·'nível. 
Hoje podemos dizer que obtivemos uma certa experiência no Brasil, erri matéria 
d·e C(}mbate à política inflacionária. · · ··· 

Dois instrumentos, sobretudo, mostraram-se: de gran'de efÚ:iêncÚ{:iio corribate 
à inflação: a corr·eção monetária e .. as minidesvalorizações cambiais ... AS.Slin, 
conseguimos que os efeitos inflacionários das perdas a médio'e a longo'prazos 
fossem totalmente anulados. Mais não podemos fazer, pois é quase impossível, 
no Brasil, extinguir o processo inflacionário. · • · · 

Se não quisermos citar outros, basta ·referir· o Prof!essor Mário Henrlqu~ 
Simonsen, hoje Ministro da Fazenda; quando diz que a convivência em nosso 
País, com os hábitos da inflação, criou, também, nos brasileiros;: hábitos infla
cionários que não permitem, de uma vez por todas, cheg<ar-se a um nível ideal 
de uma inflação zero, ·porque as determinantes da realim.entação· inflacionária 
estão, especialmente, em causas psicológicas, ocasionadas por uma longa intimi
dade com o processo. Chega mesmo S. Ex." a· dizer que os custos altos das admi
nistrações bancárias, que a tendência de todos nós, ao saber~os q\le houve um au
mento de preço do ano anterior, é de considerar que esse aumento.vai ocorrer no ou~ 
tro ano, faz com que, além de outros fatores como a não aspiração do cruzeiro a 
ser uma moeda internacional, seja impossível o ideal da inflação zero. Caso 
isso ocorresse - diz o Prof. Simonsen - ou faliam os Bancos ou os mutuários. 

Mas, conseguimos chegar a uma média inflacionária compatível ·com um 
pais em crescimento, como é o Brasil, e uma infLação de 15% entre nós é muito 
menos danosa do que outl"a, de 5%, num país desenvolvido, com os Estados 
Unidos ou a Europa Ocidental. · 

Acontece, Sr. Presidente, que, nos idos de 64, um dos setores que sempre nos 
levaram à estab1l!dadoe monetária. fora a manutenção dos preços internacionais 
e das importações. Ocorreu agora, nos anos 72 e 73 da inflação brasileira, a che
gada de um novo dado: o do aumento dos preços das materias-primas e, con-



- 41-

seqüentemente, d-os preços internacionais, de tal maneira que o ponto que, an~ 
tigamente, era o estabilizador e que pressionava contra a inflação passou agir 
a favor dela, surgindo inflação importada. Além dl.sso, tivemos que recorrer, 
pelo próprio modelo do nosso desenvolvimento, às fontes de capital estrangei~ 
ro, para. que elas fossem suplementares da poupança nacional e canalizadas para 
os investimentos bem como para o capital de giro de nossas empresas. 
· Nestes· dol.s últimos anos, acumulamos, no exterior, divisas da ordem de 
cinco bilhões de cruzeiros, mas, por outro lado, a expansão dos nossos meios de 
pagamento foi de 30 bilhões de cruzeiros, o que vem corresponder, de certo modo, 
a e~tes depósitos das reservas internacionais, convertidas em cruzeiros para ser~ 
vir aos investimentos e ao capital de giro das empresas. Também, não é despro~ 
posltado dizer qu-e alguma part.e deste crédito, vindo sem rigorosa seletlvidade, 
destinou~se ao setor imobiliário, deflagrando uma forte pressão inflacionária 
nesta área da vida econômica brasileira. O aumento dos meios de pagamento, 
com recursos externos aumentou a partir de 1971, .em decorrência do crack na 
Bolsa de Valores do Brasil. Na realidade, o mercado de capital.s é importante, 
porque, para ele, é canalizada a poupança pública e é ali que as empresas, num 
país em desenvolvimento, - e elas estão numa fase de cresciment-o extra.ordl~ 
nário, - vão buscar os seus recursos. Com a impossibilidade pela desmoraliza~ 
ção processada nesse ~etor, de ser mantida essa fonte, a fórmula adotada foi 
a de buscar capitais internacionais para preencher essa lacuna, c-omo um adi~ 
clona! à poupança nece.:sária a saciar a fome de capital de giro e investimento 
das empresas. 

· JuntoU:~se a esse quadro, no ano passado, a crise do petróleo, com um cres~ 
cimento desord.enado d-o seu preço. Chegou também, até nossas fronteiras, além 
do petróleo, a alta do preço do trigo, da .:aja e da carne. O tratamento então 
adotado pelo Governo, ao sentir uma forte pressão, desencadeando mecanl.s~ 
mos, inclusive psicológico~. da inflaçã-o, foi o de a,plicar subsídios ou de com~ 
primir os preços, na esperança de que essas medidas seriam diluídas ao longo 
do tempo, e que as altas não teriam maior importância dentro do controle glo~ 
bal a .ser feito. 

·um indicativo d·essa política é a existência no CIP - Conselho Interminls~ 
teria! de Preços - segundo anunciou o Sr. MiniStro da Fazenda, de cerca de 
quinhentos processos esperando julgamento. Outro, a retenção dos 40% para os 
capitais externos, providência tomada em novembro e d·ezembro, com vl.stas à 
meta de 12%, a ser conseguida. Já ·em janeiro es.la retenção era liberada e, 
imediatamente, um grande e novo afluxo de capitais externos cheg·ou com gran~ 
de expansão dos meios de pagamento. 

O cálculo das autoridades monetárias, no primeiro trimestre deste ano, so~ 
bre a expansão de meios de pagamento é da ordem de 12% . 

. Assim, Sr. Presidente, já se pode sentir a dimensã.o das dificuldades e da 
tarefa a ser· enfrentada pelo President.e Ernesto Gel.sel. Repetindo uma frase 
do início do meu dl.scurso, enfrentar uma inflação reprimida é multo pior, como 
dizia o mestre Octávio de Bulhões, do que uma inflação aberta, porque nesta 
é fácil examinar o comportamento dos preços, e naquela é impossível. Nesta é 
fácil exercer Imediatamente controles, evitando que ela ~e propague, e naquela, 
depois que ela passa a explodir, é muito mais difícil ex;ercer~lhe o controle como 
o seria no início. Junte~se a esse ponto, como disse, uma situação Internacional 
inflacionária difícil. Assim, governa o Presidente Geisel em um tempo em que 
nem tudo são flores. 

Também, neste instante, Sr. Presidente, com a crise monetária interna~ 
clonai, a oferta doe dólares, que foi fácil para o nosso Pal.s, passa a ser de certo 
modo não tão fácil quanto o era anteriormente. O mercado do euro~dólar, já 
começamos a sentir que não é mal.s um mercado à disposição e a qualquer hora. 
A Itália mesma começa a enfrentar problemas para conseguir crédito~ em dó~ 
lares. E, o que nos tem valido ao longo desses dol.s anos, a possibilidade de ln~ 
vestimentos maciços internacionais, no Brasil, foi a nossa estabilldade política 
e os altos índices de crescimento d·este País. Assim, mais do que nunca, o Go~ 
verno do Pre~idente Gelsel vai necessitar, de tod-os nós, uma ajuda, uma coope~ 
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ração, uma compreensão, não só dos homens dirigentes do Brasil no setor po
lítico, no setor empresarial, em todos <Js set<Jres, com<J também uma compreen
são do povo, para que o País possa enfrentar essa3 pressões que se desenca
deiam não somente por causa nossas; hoje:, também, o mundo como uma aldeia 
global, apresenta situações internacionais repercutindo dentro da nossa econo
mia. Há necessidade da manutenção dessa estabilidade política e há necessidade 
da manutenção dos altos índices de de~envolvimento que o País tem encontrado 
e que vai manter. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex."' me p.ermlte um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita honra, s.enad<Jr Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex."' focaliza com mu1ta propriedade as difi
culdade.s do novo Gov·erno. Principalmente, nos últimos meses, houve como que 
um esquecimento das r·esponsabilldades futuras. Eu chegu.ei a dizer, numa en
trevista, uma frase que é de rodos conhecida: "Quem vem atrás, que feche as 
cancelas." Realmente, nos últimos me~.es, ou melhor dito, do fim do ano de 1973 
em diante, tod·os .esses problemas de def.esa da economia, da moeda, do preço, 
tudo ficou à vontade; e, r.ealmente, os .encargos, que já eram grandes, ao serem 
assumidos pelo Governo Gelsel ficaram maiores. Compreendo que devemos todo3 
colaborar para que esses efeitos sejam r.eduzido3 e até eliminados. V. Ex.8 fo
caliza com propri.edade uma situação que realmente o Governo encontrou; en
controu e terá que contar com o apoio de todos para dirimir. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Multo obrigado ao aparte de V. Ex."'. S·enado::-
Nelson Carneiro. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. JOSJI: SARNEY - Com muita honra. 

O Sr. José Lindoso - O aparte é para fazer um reparo ao do Senador Nel
son Carneiro. Acredlt<J que há um equivoco da parte de S. Ex."': nos últlmo3 
meses do Governo Médlci, nada ficou à vontad.e; se fez e se continuou fazendo 
o esforço de s·empre; experlmentaram-~e dentro da nossa capacidade de Ima
ginação e da autoridade do Governo Revolucionário, as medidas necessárias para 
conter a inflação e conciliá-la, dentro do gradualismo, com o desenvolvimento 
do País. As canc.elas não ficaram abertas para que se fechassem; houve, como 
V. Ex. a está colocando, com a visão da sua Inteligência e convívio com os pro
blemas e alto3 temas que lhe são familiares, o problema da Importação da In
flação; o Impacto do fenômeno do petróleo, com o alto pr.eço do petróleo ori
ental; o problema da escassez da matél'ia-prima .em decorrência do desenvolvi
mento nacional. Então, a configuração conjuntural contou com outros ingre
dientes, Inclusive aqueles decorrentes do próprio desenvolvimento. Não há, abso
lutamente, portas abertas; há uma seqüência d·e responsabilidades e há novos 
problemas que nascem e continuam a nascer na esteira do desenvolvimento, exi
gindo do Governo Revolucionário a mesma autoridade, a mesma dedicação c 
a mesma responsabilidade de sempre. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço aos apartes dos eminentes Colegas, e de
sejo dizer ao Senado que não é da minha intenção colocar o debate deste tema, 
em nenhum momento, sob o aspecto político. 

Acho que ele é extremamente grave para receber de cada um de nós a ne
cessária Isenção, })ara que ele pos.la ser julgado em face do.s fatos. Dai por que, ao 
iniciar o meu discurso, tive oportunidade de dizer que, a cada época, correspon
dem determinados fatos, determinadas pessoas e determinadas politicas. 

O que temos visto, através dos diversos Governos Revolucionários, é que cada 
um tem assumido a sua responsabilidade, no seu período, em face da História. 
Assim também o fará o Presidente Ernesto Geisel. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR, JOSl1: SARNEY - Com muito prazer, 
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O Sr. José Lindoso - Por isso mesmo, estava ouvindo V. Ex." com todo o 
respeito e com todo o acatamento. Agora, não é lícito, absolutamente, na au
sência do Governo que termina o .seu período sob os aplausos populares e com 
o respeito da Nação, se fazerem referências desairosas, quando não correspon
dem à verdade. 

O SR. JOS1: SARNEY - Meu eminente Colega Senador José Lindoso, acre
dito que, até agora, não ouvi nenhuma referência desairosa ao Governo do Pre
sidente Emílio Garrastazu Médici, porque .. :e tivesse ouvido, não seria V. Ex." 
somente quem teria o zelo de defender o Gov·erno do Pr.esidente Médici, mas eu, 
também, como seu correligionário, seu amigo e seu admirador. 

Dai por que acredito que nem eu, nem nenhum Senador, tenha ouvido qual
quer referência desairosa ao Governo do eminente Presidente Médici. 

Muito obrigado a V. Ex.6 

O Sr. José Lindoso - Os Anais confirmarão, realmente, as referências. Con
siderá-las desairosas em maior ou menor grau é, possivelmente, uma questão 
subjetiva. Mas, para aqueles que não estão mais no poder, qualquer referên
cia, para mim, tem um conteúdo de desapreço com o que eu não concordo. 

O Sr. Nelson Carneiro - P.ermite V. Ex." um aparte? (Assentimento do ora
dor.) - Esclareço que as criticas que, por acaso, ·tenha feito, neste instante, já 
as ·fiz quando era Presidente da República o ilustre General Emílio Garrastazu 
Médici; não as faço agora, no momento em que S. Ex.a deixa o poder. Real
mente, há de se convir que houve uma mudança política nos últimos meses, di
ficultando, embora com os melhores propósitos, a ação do Governo Ernesto Gel
sei. O que eu quis acentuar foi isso, o que, aliás, eu sempre disse antes, Sr. Pre
sidente, publicamente. Não aproveitei a ausência, nem o fato d·e não ser mais 
Presidente o General Emílio Garrastazu Médici, para fazer esse comentário. 1!:, 
apenas, um comentário que não importa em nenhum desprimor para S. Ex." 

O Sr. José Lindoso - V. Ex. a me permite um aparte? (Assentimento do ora
dor.) - Concordo com a afirmação de V. Ex.a que é feita agora, realmente, 
numa linha de grandeza. Anteriormente, V. Ex. a não o fez, porque o problema 
de portas abertas, de cancelas abertas, para os que· vierem atrás fecharem-nas 
significaria, então, uma irresponsabilidade, um afrouxamento de responsabilida
de que o Governo passado não conheceu e que n·enhum Governo Revolucioná
rio conheceu. Pode-se errar - e é lícito que se erre - principalmente, num pais 
com complexos problemas como o nosso, mas ninguém, absolutamente, pode 
negar o desejo de acertar, a seriedade de levar o País avante, no propósito de 
se construir o bem-estar do povo, de se dar garantia e segurança a esta Nação. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, vê o Senado como é extremamente 
perigoso levar-se o debate de um tema dessa natureza para o terreno politico. 

Não desejo absolutamente, como tive oportunidade de dizer, que o assunto 
seja colocado nesse ponto, porque ele não só diminui o Senado, mas a todos nós 
envolvidos no debate. 

O Sr. José Lindoso - Discordo d·e V. Ex." A política não diminui o Senado, 
a politica sempre enaltece esta Casa. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Senador José Lindoso, não estou dialogando, nem 
discutindo com V. Ex. a v. Exa contra-aparteou o eminente Líder da Oposição. 

Quero dizer - e vou repetir mais uma vez - que, evidentemente, num as
sunto que envolve problemas de natureza técnica, no momento em que discutimos 
questões de natureza política, naturalmente, perdemos a perspectiva. racional de 
sua análise. E uma das caracteristicas que o Pa.rlamento atual está tendo, e 
que significa uma melhoria <do procedimento parlamentar é, sob11etudo, a raciona
lidade na 'Colocação dos problemas. Tem sldo uma das reivindicações maiores que 
se tem feito em relação à classe política - que ela ponha os temas em debate 
sob o aspecto da sua racionalidade. E é através da racionalidade, sem paixões, 
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que desejo colocar, perante o Senado, este problema: o problema da inflação 
que permanece. hoje, a d.esafiar os no.:s.os homens públicos, como permanecia 
há dez anos atrás .. E se, naquela· época, era um pr·oblema que dizia respeito 
somente ao Brasil, hoje é um problema que diz respeito a todo o Mundo, porque 
é um fenômeno internacional. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex,a me permite? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Vou terminar; em seguida, darei o aparte a V. Ex.a. 

Sr. Presidente, na linha d·essas co·nsiderações, devo dizer que ao Governo 
do Presidente Geisel corresponde, sem dúvida, um período difícil, porque S. Ex.a. 
encontra uma conjuntura internacional em mutação e encontra uma: inflação im
portada e reprimida que, agora, des·emboca nas primeiras semanas do seu Go
verno. É preciso que o povo compreenda o fenômeno na sua extensão, que os 
homens públicos tenham necessidade de ·enfrentá-lo, dissecá-~o e compreendê-lo, 
para que não se pense que houve, isto sim, um afrouxamento 110 comando de 
preços, que se tenha correspondido às duas semanas do Governo do Presidente 
Geisel um afrouxamento que permita uma escalada monumental nos preços, 
dentro de duas s·emanas de Governo. Não, esta:mos justami:mte enfrentando um 
problema racional para mostrar que há mais de três anos, se acumulam as pres
sões inflacionárias, e assim como o' Governo passado cumpriu com seu dever, a 
seu modo, e o Governo pr.esente ta:mbém cumprirá com o seu, e está enfrentando 
o problema inflaCionário para poder. através da criação de uma inflação aberta, 
evitar a corrida dos preços e po.ssibilltar que, dentro deste ano a inflação se mam
tenha no Brasil nos mesmos níveis em que s·e manteve no ano passado. Porque, 
como disse o Sr. Ministro da Fazenda, este ano nós não teremos um aumento 
nem menor do que 13%, que foi o da Gua:nabara, nem maior do que 23%, que 
foi o de Brasília. 

Assim, o comportamento dos preços, neste ano, irá submeter-se a esta es
cala: entre 13%, que foi o menor percentual da Guanabara e o maior, que foi 
23%, de Brasília. Daí por que é necessário dizer-se que o aumento de preços que, 
atualmente, estamos verificando no Brasil é fruto de uma inflação que foi im
portada pelo nosso País e reprimida. Mas o Governo, ao tomar as medidas que 
tomou, está procurando detectá-la:, para obter menores danos e sacrifícios para 
o .País, para que possa, dentro em breve, estimulando o aumento da produção. 
fazer com que esses preços se normalizem, volte a lei da oferta e da procura, pois 
um país com a. capacidade do nosso temos de cada vez mais produzir e oferecer 
bens para toda a população, não ha.yendo, da pa:rte de ninguém, nenhum temor 
ou receio de que a psicologia inflacionária dos preços possa, mais uma vez, inva
dir o Brasil. Assim, é do nosso dever de cada um de nós que temos responsab111-
dades políticas, sobretudo nól do Partido do Governo que é uma continuidade, 
advertir o País. explicar ao povo que ess·es aumentos de preços. que estão sur
gindo. são frutos de um processo. Mas, o Brasil conhece os meios de combatê-lo, 
com êxito, d·esde 1964, de detectá-lo e ao mesmo tempo, usar os instrumentos 
que já conhecemos, com larga experiência. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Senador José Sarney, V. Ex.a. já ultra-
passou, em 20 minuto, o seu tempo regimental. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Concluirei rapidamente, o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Obrigado a V. Ex.o. 

O SR. JOSÉ SARNEY- As medidas inflacionárias, Sr. Presidente, são sempre 
antipáticas. 

É uma época em que se semeia muito e se colhe pouco. Lembremo-nos do 
período do Governo Castello Branco, mas essas medidas têm sido eficazes e 
acredito que surtirão efeito e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de deter o 
surto inflacionário, que agora chega ao nosso País de uma maneira mais acele .. 

a · dos · do · · .. da . · do. co.rne e do trigo. 
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Nesse sentido, desejo ler, para que conste do meu di:curso, as dlretrlzes 
fixadas pelo Governo através do pronunciamento do Senhor Ministro da Fazenda. 
Diz S. Ex.a: 

"a) os orçamentos públicos devem manter-se virtualmente equili
·brados de modo a que o Governo não s.e transforme em foco de pr•essões 
lnfla.clonárias de demanda; 

b) a política de crédito deve conduzir-se de modo a que o setor 
prlva;do, particularmente a agricultura, não sofra qualquer crise d·e li
quidez; 

c) ao rr:esmo tempo, a política monetária, auxiliada pelo imtrumento 
das operaçoes de open-market, deve ser suficientemente vigilante para 
não se transformar em foco autónomo d·e inflação do lado da procura; 

d) para compensar a relativa passividad.e da política monetária, os 
salários e preços administrados e originados em regime de oligopólio 
devem ficar sujeitos, tanto quanto refrear a inflação, é neutralizar 03 
seus efeitos, o que se tem conseguido pela ampla adoção do instituto da 
correção monetária e pelo sistema das minidesvalorizações cambiais. Por 
certo a experiência adquirida nos últimos anos recomenda alguns aper
feiçoamentos na administração da política antlinflacionárla. De um lado 
os orçamentos monetários, embora sujeitos a certas revisões periódicas, 
deverão ser cumpridos mais à risca pelo Banco Central e pelo Banco do 
Brasil." 

CONTROLE DE PREÇOS 

"Na mesma linha, os mecanismos do CIP, preci3am s·er revistos de 
modo a: 

a) evitar que os controles na área da produção sejam frustrados pela 
liberdade dos preços da •comercialização, destorcendo a alocação dos I ucros 
entre os setores da economia. 

b) estender os controles a certas matérias-primas básicas; 

c) assegurar o maior automatismo dos reajustes de preços diante do 
aumento comprovado do custo dos insumos; .. 

d) permitir a remuneração dos investimentos destinados a baixar os 
custos e a aumentar a produtividade, os quais são desincentivados nela 
sistemática atual. Ainda na mesma ordem de idéias, os controles de prêços 
devem ser encarados como um instrumento de reversão das expectativas 
e de corte dos componentes de realimentação inflaci-onária, mas nunca 
como um ingénuo violador da lei da oferta e da procura." 

Assim, Sr. Presidente, neste Instante devemos todos lançar uma palavra de 
confiança ao País, ao dizer que apenas no momento estamos ·experimentando a 
abertura do processo inflacionário comprimido. Não significa d·e nenhuma ma
neira que tenhamos a repetição do processo inflacionário em que anteriormente 
viveu o Brasil, porque as fontes permanentes e alimentadoras da Inflação exis
tentes no Brasil, que eram os deficits orçamentários, através da modernização 
da Administração Pública e dos procedimentos administrativos, desapareceram 
completamente. No último ano, tivemos, pela .primeira vez no Brasil, um ol·ça-
mento superavitário. Também, por outro lado, a expansão desordenada dos meios 
de pagamento não existe mais no País. Hoje, existem me,canlsmos de controle do 
Banco Central com as operações open-marltet que podem eficientemente absor
ver esse excesoo dos meios de pagamento. Desse modo, as font·as antigas da infla
ção foram elimina;das e adotados os remédios das minidesvalorizações e das cor
reções monetárias, o gradualismo do combate para evitar traumas maiores, foram 
eficientes e já se sabe que eles são eficazes. Agora, experimentamos uma infla
ção repr!{nlda, encapuçada. Mas, identificada, sem receios, com determinação, a 
ela está atento o Presidente da República e a Nação deve compreender que as 
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medidas que estão sendo tomadas, destinam-se justamente a controlar a inflação 
para que ela, dominada, se .. comporte no Brasil dentro dos níveis não superiores 
ao ano passado e que ela não comprometa, em nenhum instante, nem o nosso 
desenvolvimento, nem torne intolerável o custo de vida do País. Assim, m!nha 
palavra final é uma mensagem de confiança. Confiança e certeza dv mesmo 
rumo e mesmo ritmo de crescimento do Brasll; e uma mensagem ·de compreensão 
das dificuldades enfrentadas pelo Presidente Ernesto Geisel, sabendo todos nós 
que temos no Supremo Mandatário da Nação um comandante firme e .excepc1onal 
que saberá enfrentar as dificuldades do presente e alargar as estradas do futuro. 
(Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 

José Guiomard- Geraldo Mesquita- Jessé Freire- Dvmício Gon
dim- João Cleofas- Amon de Mello- Teotónio Vilela- Ruy Santos 
- João Calmou - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Nelson 
carneiro - José Augusto - Franco Montoro - Orlando Zancaner -
Benedito Ferreira - Emival Caiado - Accioly Filho - Mattos Leão -
Celso Ramos - Daniel Krieger - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidas as seguintes 

ClOMUNICAÇOES 

Senhor Presidente: 

Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País, a partir de 5 do corrente, para cumprir missão que me foi confiada pelo 
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, e já autorizada pelo Plenário do 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 1974. - Nelson Carneiro. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o dlspústo 
no art. 42, parágrafo único do Regimento Interno, que me aus•entarei do Brasil, 
dando cumprimento à designação da Casa, em missão do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, ficando fora do País, a partir do dia 4 uo corrente. 

Atenciosas Saudações 

Sala ·das Sessões, 3 de abril de 1974. - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidência fica ciente. 

Esgotada a Hora do Expediente, .passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 22, de 1974, de autoria 
do Senhor Senador Virgílio Távora, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do pronunciamento prestado pelo Profes:or Mário 
Henrique Simonsen, Ministro de Estado da Fazenda, no dia 20 de março 
corrente. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.> 

Aprovado o requerimento. Será feita a trE~Jnscrição sollcitada. 
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PRONUNCIAMENTO DO PROFESSOR MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN, MINISTRO DE ESTADO 
DA FAZENDA, PROFERIDO EM 20-3-74, QUE SE PUBLICA, NOS TERMOS DO REQUE
RIMENTO N.0 22/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR VIRGTLIO TÁVIRA. 

"Ontem o Presidente Ernesto Geisel na primeira reunião Ministerial, definiu 
as d!retrizes básicas de seu Governo. Pretendo, nas notas qu-e se seguem, por
menorizar alguns aspectos dessa definição no que tange à área económica. 

Desde 1968, a economia bras!leira vem apresentando excepcional desempe
nho, graças aos heróicos esforços reformi~tas e anttinflacionários do Govern:> 
Castello Branco e à extrema habilidade da politica económica posta em prática 
durante os Governos Costa e Silva e Garrastazu Médici. "Milagre brasileiro" tem 
sido a expressão usada por vários observadores internacionais para sintetizar 
esse desempenho económico, cujo indicador mais expressivo se encontra nas 
taxas de crescimento do produto real, que vêm sendo mantidas em torno de 10% 
anuais. 

A inflação cadente, a neutralização das suas distorções pela correção mone
tária e pelo sistema de minidesvalorizações cambiais, o extraordinário aumento 
das exportações, a acumulação de mais de 6 bilhões de dólares de reservas inter
nacionais, o clima. de confiança dos investidores nacionais e estrangeiros e a 
excelente cooperação entre Governo e iniciativa privacla completam o quadro 
dos nossos êxitos económicos. 

A qualidade dos resultados até agora obtidos em grande parte devida ao 
trabalho e ao talento dos meus antecessores, Octávio Gouveia de Bulhões e Antô
nio Delfim Netto, recomenda uma linha-mestra de continuidade de politica 
económica, perfeitamente em sintonia com o espírito de unidade revolucionária 
instalado no Bras!!, a. partir de 1964. Na realidade, nos últimos dez anos a ima
ginação brasileira conseguiu criar soluções novas para problemas antigos, que 
merecem ser conservadas como conquistas irreversíveis: a técnica gradualista 
no combate à inflação, que concilia a moderação do ritmo de alta de preços com 
o crescimento económico ace:erado; a correção monetária, que neutraliza as 
distorções classicamente associadas às altas crónicas de preços, tornando uma 
inflação anual de 15% no Brasil multo menos nociva do que uma alta de 6% 
ao ano nos paises cuja legislação presume a existência de uma moeda estável; 
o sistema das minidesvalorizações cambiais, hábil adaptação do princípio da 
correção monetária à taxa de câmbio, que evita a especulação em capitais estran
geiros, e compensa os exportadores pela a:ta interna dos custos; fórmula da 
política salarial, que pacificou as negociações coletivas de. reajustes de salários, 
tomando-as compatíveis com as metas antiinflacionária~, e resolvendo, pela 
aritmética, o que muitos países tentam resolver pelas greves e pelas pressões 
político-sindicais; o principio dos incentivos fiscais, graças ao qual se torna 
possível conc!l!ar a l!berdade da iniciativa privada com as opções do planeja
mento governamental. 

&espeitados os ~rincípios básicos da atual política, há de se admitir que o 
Bras!l, nos próximos anos, terá que enfrentar dois grandes problemas: em pri
meiro lugar, e em caráter imediato, o impacto da crise mundial de matérias
primas, em geral, e do petróleo, em ,particular; em segundo lugar, num prazo 
mais dilatado, as transformações exigidas de uma sociedade que amadurece 
como fruto do próprio aumento da produção e da renda por habitante. 

Os efeitos da atual crise de matérias-primas, em geral, e do petróleo em 
particular devem ser anal!.:ados sob três pontos de vista: a) o da revisão das 
prioridades internas de investimento; b) o das possibll!dades de crescimento 
tendo em vista a equação do balanço de pagamentos; c) o da taxa interna de 
inflação. 

No que diz respeito à revisão de prioridades, os efeitos são facilmente com
preensíveis. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, o sistema brasileiro 
de transportes vem sendo projetado sob a hipótese da existência de petróleo 
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superabundante e barato, voltando assim suas maiores atenções para a construção 
rodoviãria. No momento em que cai por terra esse postulado energético, é na
tural que, à semelhança de outros países, busquemos- soluções ~q\le economizam 
petróleo, atribuindo maior prioridade ao transporte ferroviãrio, fluvlil.l' e ·marí
timo, ao reaparelhamento dos portos e à pavimentação de rodovias. 

Na mesma ordem de idéias, hã cerca de vinte e cinco anos, o Brasil vem 
seguindo um modelo de desenvolvimento que pressupõe que os melhores frutos 
do progresso sejam co]hidos pelas Nações industrializadas. O novo quadro do 
sistema de preços internacionais sug·ere que os países ricos em produtos primã
rios terão novas oportunidades no cenãrio do desenvolvimento mundial. Isso 
não é razão para que abandonemos os esforços de industrialização, mas para 
que intensifiquemos com especial prioridade o desenvolvimento da mineração, 
da agricultura e da pecuãria. É justo reconhecer que desde a Revolução de 1964 
multo se tem feito pela agricultura brasileira, especialmente no campo do cré
dito rural e dos preços minlmos. Também é importante notar que, nos últimos 
anos, os preços médios recebidos pelos agricultores têm subido em proporção 
bem superior aos preços industriais. Contudo, em matéria de agropecuãrla 
ainda temos longo caminho a percorrer, em termos de aperfeiçoamento dos pró
prios mecanismos de crédito e de preços, em termos de seguro e extensão .rural, 
assistência técnica, pesquisa e seleção genética, em termos de difusão de insumos 
modernos, em termos de armazenagem e de formação de estoques reguladores 
e em termos de a,perfeiço·amento dos mecanismos de comercialização. : · 

Examinemos, agora, as repercussões da crise do petróleo e das matérias
primas sobre as possibilidades internas de crescimento. A expansão do produto 
real brasileiro, ao ritmo de 10% ao ano, tem sido possibilitada pela conjugação 
de dois fatores: a) o adequado aumento da capacidade produtiva financiado por 
poupanças internas e externas; b) a manutenção de alto nível de demanda pela 
hãbil conjugação de medidas monetãrias, fiscais, e de incentivos às exportações. 

O atual ritmo de expansão da capacidade produtiva poderã ser mantido 
desde que a componente de poupança externa aumente o suficiente para com
pensar a alta dos preços internacionais das nossas importações. Entre 1971 e 
1973 a absorção líquida de poupança externa pelo Brasil oscilou entre 1,3 e 1,4 
bilhão de dólares anuais, o que correspondia a menos de 3% do produto inte'rno 
bruto. O novo quadro internacional de preços talvez eleve o deficit em conta
corrente em 1974, isto é, a demanda líquida de capitais estrangeiros de emprés
timo e de risco a cerca de 3 bilhões de dólares anuais, ou seja, a cerca de 5% 
do produto interno bruto. Cabe indagar até que ponto tal absorção se pode 
considerar viável, sem comprometer o País pelo excesso de endividamento ex
terno. 

Endividamento 

O ingresso líquido de capitais estrangeiros autônomos em 1972 e 1973 situou~ 
se em torno de 3,5 bilhões de dólares anuais. Em 1973, inClusive, esse ingresso 
foi contido no final do ano pela imposiçã.o d.e um depósito de 40% nos novos 
empréstimos externos. Assim, mantido o atual panorama de liquidez mundial e 
a credibilidade do nosso Pais adquirida pela c·onsistência d3. política económica 
interna e pela manutenção de alto nível de reservas internacionais, não parece 
difícil a trair as poupanças externas exigidas para a cobertura dos deficits em 
conta-corrente, resultantes das altas taxas de crescimento do produto interno. 

As projeções do endividamento também não causam maiores preocupações. 
É sabido que, nos últimos anos a dívida externa brasileira cresceu substancial
mente em termos absolutos. Contudo, apesar desse crescimento, jamais o País 
desfrutou de tanto crédito por parte dos financiamentos internacionais. Isso 
se explica pelo fato de que o simples enunciado da dívida bruta pouco significa. 
O que interessa, do ponto de vista da solvência a longo prazo é a comparação 
da dívida líquida, isto é, da divida menos reservas com as exportações. E, como 
mostram os dados abaixo, os coeficientes de endividamento liquido relativo têm 
melhorado substancialmente nos últimos anos. 
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Ario 
Divida. Reservas Dívida. Expor- Relação Bruta· Líquida tações 

(A)) (IB) 
(C) (D) CID 

·.· .. 
1964 2.942 244 2.698 1.430 1,89 

.. · .. 1965 . .. . .2.930 483 2.447 1.596 1,53 
1966. . ·. 2.956 421 2.535 1.741 1,46 

'. 19()7 ... :. 3.37.2 198 3.174 1.654 1,92 
.. 1968 3.780 257 3.523 1.881 1,87 

19()~ ... 4.403 658 3.745 2.311 1,62 
:·._,1970 5.295 1.187 4.108 2.739 1,50 

. 197•1 6.622 1.723 4.899 2.904 1,69 
.· ,, 1972 9.521 4.183 5.338 3.991 1,34 

l!l73 12.882 6.417 6.465 6.198 1,04 
: .. 

·:·': · ::.:.:.0. novo quadro mundial de preços provavelmente elevará o nosso deficit em 
:conta" corrente para 5% do. produto interno bruto, de:de que se mantenha o atual 
:ritmo :de .expansão económica interna. A resposta a esse d·esafio hã que se situar 
no· reyigoramento .da. política de estímulos às exportações, as quais, jâ em 1974 
deverao ·situar-se em pelo menos 8 btlhões de dólares. Assegurado o amplo cres
:.~imento das nossas vendas ao exterior, poderemos absorver os capitais de em
préstimo· e· de risco necessários à cobertura do deficit em conta-corrente sem o 
·pertgo do endividamento em bola de neve. As projeções mais desfavoráveis 
siWam a re:ação divida líquida/exportações em 1,18 no final de 1974 e em 1,78 
.no final de 1978. Esses parâmetros nos garantem uma S·Olvência externa tran
:_qiiJla, ·mesmo em hipóteses bastante ingratas quanto à conjuntura mundial. 

.. . Fora os coeficientes globais de solvência, é importante notar que nos últimos 
anos o Brasil conseguiu melhorar consideravelmente o perfil da sua dívida ex
.terna em termos de escalonamento das amortizações. Além disso, a substanctal 
disponibi:idade .·de reservas internacionais representa uma poderosa válvula de 
·seguranÇa contra eventuais acidentes no comércio exterior. No corrente ano, 
ainda· que ocorresse a hipótese absurda de não recebermos um centavo de capi
:tais· e .empréstimos externos, teríamos divisas suficientes para saldar as amorti
zações e para pagar o deficit em conta-corrente e ainda sobraria mais de um 
bilhão de dólares de reservas. Na realidade, a no~sa excelente posição de re
servas, que .deve ser preservada como ponto fundamental da política económica, 
reduz ao mínimo a vulnerabilidade do balanço de pagamentos brasileiros às 
vicissitudes da conjuntura internacional. . . .. . 

· · •. Essas consideraÇões mostram que temos fôlego suficiente para solucionar os 
desafios -que o quadro mundial de preços opõe à expansão acelerada da nossa 
capacidade produtiva. Manter ativos os mercados pela manutenção de alto nivel 
de investimentos públicos e privados, por uma política monetária atenta à3 
metas· ·antiinflacionárias, mas que não comprima o setor privad·Q com crises de 
liquidez e pela conservação dos estímulos a exportar, é tarefa menos árdua, e 
que·· depende apenas da habilidade da politica económica interna. Um cresci
mento anual de 10% ao ano para o produto real não pode ser apresentado como 
uma promessa nem encarado como um direito adquirido. Mas o alto nivel de 
investimentos públicos e privados, a vitalidade da nossa indústria e a potencia
lidade· da agricultura infundem a esperança de que possamos continuar cres
cendo a taxas compatíveis com as registradas nos últimos seis anos. 

Inflação 
1

- ... :. No que diz respeito à inflação, é certo que a crise internaci·onal de matérias
primas exigirá o .realinhamento de alguns preços internos, como o da gasolina, 
os quais terão que ascender a um patamar mais elevado. Esses reajustes corre

. ti vos, no entanto, não poderão servir de pretexto para a retomada das expecta
tivas inflacionárias. Mais do que nunca o Governo se manterá atento ao combate 
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à inflação, procurando condllá-lo com a politica de desenvolvimento, mas con
tendo severamente as pressões altistas por medidas monetárias e fiscais e por 
controles de salários e de preços. 

No momento em que a inflação se alastra como um dos maiores problemas 
económicos mundiais seria irrealista cogitarmos de outro método antiinflacio
nário que não o gradualismo. A idéia de um choque monetário, como o que se 
tentou aplicar em 1966, embora corresponda à formula clássica de contenção de 
preços, é hoje cons~derada desacoiU~elháv:el. com ef·eito, várias experiên~aB! 
modernas, inc:usive a dos Estados Unidos, em 1969, provaram que, em virtude 
da rigidez das expectativas e dos fenômenos de realimentação, o primeiro im
pacto do choque monetário não costuma ser o abrandamento da inflação, mas 
a crise da liquidez, da produção e do emprego. Nos primeirOs anos da Revolução 
essa política do choque monetário se justificava pela violência da inflação her
dada e pelo limitado conhecimento disponível em matéria de política antlinfla
eionária. Contudo, as condições atuais são bastante diversas e o Brasil capitali
zou, entre 1968 e 1972 um excelente "know-how" em matéria de gradualismo. Os 
princípios dessa política merecem ser conservados, resumindo-se nos se.gulntes 
pontos: a) os orçamentos públicos devem manter-se virtualmente equilibrados 
de modo a que o Governo não se transforme em foco de pressões inflacionárias 
de demanda; b) a política de crédito deve conduzir-se de modo a que o setor 
privado, particularmente a agricultura, não sofra qualquer crise de liquidez; c) 
ao mesmo teJllG)·O, a política monetária, auxiliada pelo instrumental das operações 
de "open-market", deve ser suficientemente vigilante para não se transformar 
em foco autónomo de inflação do lado da procura; d) para compensar a relativa 
passividade da política monetária, os salários e preços administrados e origi
nados em regime de oligopólio devem ficar sujeitos a certa dose de controle e 
acompanhamento pelo Governo; e) tão importante quanto refrear a inflação é 
neutralizar os seus efeitos, o que se tem conseguido pela ampla adoção do ins
tituto da correção monetária e pelo sistema das minidesvalorizações cambiais. 
Por certo, a experiência adquirida nos últimos anos recomenda alguns aperfei
çoamentos na administração da política antiinflacionárla. De um lado, os orça
mentos monetários, embora sujeitos a certas revisões periódicas, deverão ser 
cumpridos mais à risca pelo Banco Central e pelo Banco do Brasil. Na mesma 
linha, os mecanismos do CIP precisam ser revis•.os de modo a: a) evitar que 
os controles na área da produção sejam frustrados pela liberdade dos preços da 
comercialização, destorcendo a alocação dos lucros entre os setores da economia; 
b) estender os controles a c·ertas matérias-primas básicas; c) assegurar o maior 
automatismo dos reajustes de preços diante do aumento comprovado do custo 
dos insumos; d) permitir a remuneração dos investimentos destinados a baixar 
os custos e a aumentar a produtividade; os quais são desincentivados pela siste .. 
mática atual. Ainda na mesma ordem· de idéias, os controles de preços devem 
s.er encarados como um instrumento de rev.ersão das expectativas e de corte das 
componentes de realimentação inflacionária, mas nunca como um ingénuo vio-
lador da lei da oferta e da procura. · 

É importante também que a opinião pública se habitue a medir mais ade
quadamente a taxa inflacionária. Um índice de preços fatalmente reflete os 
aumentos de custo de uma cesta de mercadorias mais ou menos convencional, 
e não se pode esperar que essa cesta represente os padrões de consumo de 
toda e qualquer família. O público costuma atribuir especial importância no 
índice do custo de vida na Guanabara, calculado pela Fundação Getúlio Var
gas, quando melhor seria aferir a inflação por um espectro de índices. Em 
1973, em virtude das altas externas de preços e do estilo interno dos con
trole3 e da política monetária, os aumentos dos índices de preços mostra
ram apreciável dispersão. Assim, o aumento do custo de vida foi estimado 
em 13,7% na Guanabra, em 14,(}% em São Paulo, 23,0% em Brasília e 21,1% em 
Porto Alegre; o do índice geral de preços por atacado (disponibilidade interna) 
em 15,5% e o do custo de construção na Guanabara em 2,1,1%. 

Para 1974 seria imprudente qualquer previsão, em virtude das incertezas da 
conjuntura internacional. Mas parece plausível prever que o espectro de taxas 
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será compatív·el com o do ano passado em termos de valores médios, frustrando 
quaisquer expectativas de recrudescimento do processo inflacionário. 1" 

Deve-se notar que em 1973 a expansão de meios de pagamentos situou-se 
em 46,8%. Em 1974 o aumento da oferta de moeda deverá ser consideravelmente 
menor. 

Vencidos os problemas de conjuntura, há alguns aspectos de estrutura a con
siderar e que resultam da própria evolução da economia brasileira. Três, pelo 
menos, desses problemas, merec·em especial consideração: o da distribuição pes
soal da renda, o das desigualdades económicas regionais e do fortaleCJmento 
da empresa privada nacional. 

. O último recensea~ento mostrou. que a distribuição Individual de rendas no 
Brasl! era bastante des1gual e que os mdices de concentração se revelavam ainda 
maLs agudos em 1970 do que em 1960. Nã·o faltaram aí os críticos de primeira 
hora, que acusaram o modelo brasileiro de desenvolvimento de beneficiar exclu
sivamente o segmento mais rico da população, e que enxergaram na po:ítica 
salarial a causa predominante do aumento dos índices de concentração. 

Na realidade, o diagnóstico cuidadoso do problema revelou que a causa do 
·aumento dos coeficientes de concentração decorreu do desajuste dos diferentes 
.segmentos do mercado de trabalho: houve excesso de oferta de mão-de-obra não 
qualificada e escassez de qualificada, como conseqüência do atraso do sistema 
oficial de educação, antes de 1964. Com efeito, a melhoria da distribuição Indi
vidual da renda há que constar como uma das principais metas, a médio e longo 
prazo, da Revolução, sendo importante per~egul-la pelos cammhos tecnlcameme 
adequados e que não comprometam a taxa de desenvolvimento. Os Governos da 
Revolução encontraram a melhor solução para o problema, procurando valorizar 
o trabalho humano pela ampliação e pela democratização do sistema educacio
nal, pela assistência à saúde e à nutrição, pela po:ítlca fiscal, e pela criação de 
!antes institucionais de poupança pertencentes ao trabalhador, com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e o Programa de Integração Social. O próprio 
crescimento econõmlco, valorizando a mão-de-obra, constitui um dos melhores 
instrumentos automáticos de distribuição. Nesse sentido, não há Indicio mais 
expressivo e auspicioso do que a virtual impossibilidade de se conseguir, hoje, em 
alguns centros urbanos, que se disponha a trabalhar ao nível do sa.ario mmlmo. 
Inadequado seria tentar a melhoria da distribuição de renda modificando a atual 
fórmula da política salarial de modo a tornar mais generosos os reajustes que, 
ao Invés de seDem livremente estabelecidos pelo mercado, o são por negociações 
coletivas ou .por detel'ffiinação .governamental. Primeiro, porque as camadas mais 
pobres da população, os trabalhadores rurais e os autõnomos, dificilmente se 
beneficiariam dessa política; segundo, porque recrudesceriam as pressões infla
cionárias· terceira, por-que se limitariam as oportunidades de emprego nas setores 
protegido~ pela política salarial. Nossa experiência anterior à Revolução de 1964, 
e experiências semelhantes levadas a cabo em outros paíse.o desabonam deflnltl~ 
vamente esse distributivismo emotivo. 

Desde o início da década de 60, o Brasil vem procurando atenuar as desi
gualdades regionais de renda pela política de incentivos fiscais. Um balanço 
sumária dessa política assinala as seguintes pontos: a) graças aos incentivos fis~ 
cais, Inúmeros projetas industriais puderam ser levados a cabo nas regiões 
menos desenvolvidas do País, particularmente no Nordeste; b) esses projetas 
contribuíram apreciavelmente para a geração de produtos nas regiões mais po
bres mas criaram re'atlvamente poucos empregos, devido às suas características 
técnicas de Intensidade de capital; este último aspecto levou o Governo Médici a. 
substituir metade dos incentivos então disponível> pelos programa: do P !N e 
do PROTERRA este último procurando aumentar a parcela de recursos desti
nada à agricultura das regiões menos desenvolvidas; c) devido ao intenso cres
cimento do Centro-Sul, os incentivas fiscaLs não conseguiram atenuar as desi
gualdades relativas de renda regional: apenas Impediram que elas se agravas
sem; dl toda a. politica de Incentivos ressentiu-se da fa:ta de uma coordena
ção do planejamento regional com planejamento em nivel nacional; e a desor-

... 

... 

l. 
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dem: na captação de recursos para os projetas aprovados levou a distorções e 
abusos, comei comissões de corretagem que em alguns casos chegaram até 40'!'o. 

A fllosofla dos Incentivos fiscais merece ser conservada como o melhor ins
trumento para a atenuação dos desequilíbrios regionais, mas vários aperfeiçoa
mentos são sugeridos pela experiência dos últimos lO anos. Em primeiro lugar, 
há que buscar o equllíbrlo entre a oferta e a procura de incentivos, de modo a 
impedir o atraso na execução ·de projetas. Diga-se de passagem,_ os abusos de 
captação já foram corrigidos pelo recente Decreto-lei que limitou tal captação 
às instituições financeiras. Em segundo lugar, é necessário formular uma poli
tica nacional de localização industrial à qual fiquem subordinados os diferentes 
programas de d·esenvolvimento regional, de acordo com as vantagens compa
rativas de cada área geográfica, evitando-se as clássicas guerras de isenções 
tributárias entre Estados que querem atrair novas indústrias. Em terceiro lugar 
é preciso· aperfeiçoar os mecanismos de distribuição das rendas fiscais entre as 
diferentes Unidades da Federação, os quais não chegaram ao ponto desejável de 
.eqüidade dentro da atual sistemática do Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias e do Fundo de Participação dos Estados e Munlcipios. 

Um terceiro problema estrutural a ser considerado é o do fortalecimento da 
empresa privada nacional. No confronto com a empresa estatal e a estrangeira, 
a empresa privada nacional ainda se revela relativamente frágil, sobretudo naque
les setores que exigem capitais de grande porte. E o seu fortalecimento deve ser 
preparado qurr no campo credltíclo, quer no associativo. 

Do ponto de vista creditíclo, o atendimento à empresa privada nacional 
vem melhorando sensivelmente desde 1967, com o desenvolvimento de novos 
intermediártos financeiros, com os repasses externos, com o aumento· das ope
rações do BNDE e de Fundos Especiais como· o FINAME e o FlPEME e com 
o estilo da política monetária que procura evitar que o setor privado seja 
·comprlm!do por crises de liquidez. Apesar desses notáveis progressos, um ponto 
ainda inquieta o ·empresário brasileiro: as altas taxas reais de juros nos emprés
timos a médio e longo· .prazos. · 

Os altos juros 1.1eais resultam, em parte, dos elevados custos admlnistrativos 
e ope~acionais das instituições financeiras, as quais se desenvolveram num 
ambiente inflacionário· que suportava enormes margens diferenciais entre as 
.taxas pagas aos depositantes e. as cobradas aos mutuários. Reduzir os custos 
d•a intermediação financeira, inclusive .nas instituições oficJ,a!s de crédito, é 
uma das prioridades naturais da política ecooômlca a ser posta em prática nos 
próximos anos. Contudo, ainda que tais custos de captação sejam .. reduzidos às 
proporções observáveis em outros países, será impossível baixar significativa
mente as taxas reais de juros, enquanto não se buscar um melhor equilíbrio 
entre a oferta de poupanças e a procura de recursos para investimento. As 
altas taxas de crescimento que •o Bl"asil vem sustentando nos últimos anos geram 
a avidez da demanda de recursos para lnv•estir, press!onar1do fortemente a 
poupança disponível e situando em níveis bastante altos as taxas veais de juros; 
A solução natu11al para o probl•ema, após a necessária hierarquização dos .inves
tim•entos em termos de prioridades, é o fortaiecimento da poupança interna 
·com o desenvolvimento de investidores institucionais. Nesse sentido multo se 
pode espera:r o PIN e de novas fontes como os Fundos ·de Pensão. 

Do ponto de vista associativo, deve-se reconhecer que a legislação bras1-
leil1a de sociedades anônlmas se mostJra bastante desfavorável aos aclonlstas 
minoritários. Estes últimos freqüentemente vêem seu patrlmônlo reduzido a uma 
montanha. de papéis sem negociabilidade, que s·empre r·endem novos papéis, mas 
raramente algum dividendo. E a uma situação discriminatória de mercado onde 
cada ação do majoritário vale multo mais do que cada ação do minoritário. O 
resultado prático é a aversão ao minoritarrismo, e a .predominância da estrutura 
empresarial fam111a:r, com a 1.1eslstênda às fusões e associações de grupos, não 
obstante os numeroso~ incentivos criados pelo Governo. Nesse sentido, o atual 
.panorama brasileiro parece .reclamar uma modificação da lei de sociedades 
por ações que observe os seguintes .pontos: a) a extensão às minorias dos bene-
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!feios auferidos pelas maiorias nas vendas de lotes de ações de controle· b) a 
substituição do atual Conselho Fiscal por Auditoria devidamente crede~ciada 
perante os órgãos públicos. 

OS estímulos ao mercado d:e ações se inserem naturalmente dentro desse 
quadro de fortalecimento da empresa privada nacional. Nesse sentido, é natural 
que os novos fundos institucionais que ora se desenvolvem, como o PIS e os 
Fundos de Pensão apliquem parte do seu ativo em carteira de ações, r·espeitadab 
as nonnas• de segurança que devem guiar um investidor que tem a responsabili
dade de pagar coneção monetária e juros aos seus quotistas. É ~encial, toda
via, que o mercado de ações se torne mais técnico e menos especulativo, prestando 
maior atenção aos balanços das empresas às projeções de crescimento dos lucros, 
ao V'alor patrimonial por ação e às relações preço/lucro, livrando-se dos boatos 
e oocllações espasmódicas de preços que só servem para d•esiludir e minar a 
confiança dos inwstldores. Mais do que em qualquer outro segmento do setor 
privadO, o empresário financeiro, e do mercado de capitais prectsa estar cons
ciente das suas responsabilidades perante· o desenvolvimento da Nação·. E de 
que não há fHosofia politica que justifique a privatização dos lucros e a socia
lização dos prejuizos. 

O desempenho da. economia brasileira nos últimos anoo vem refletindo uma 
·política •racional e pragmática, que não promete o impossível, mas que procura 
utiliza1r os recursos técnicos disponíveis para obter o melhor possível. A expe
riência acumulada noo últimos anos permite, inclusive, que várias disposições 
que vinham sendo adotadas informalmente pelo consenso do Governo e dos 
empresários se traru;formem em regras explícitas, capazes de simplificar a 
Administmção Pública e a democra.tlzação das oportunidades. Essa linha de 
racionalismo pragmático, que gerou a imagem int.ernacional do milagre econó
mico brasileiro continuará sendo preservada daqui por diante." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 6, de 1974 
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 13, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções 
n.Os 58. de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, pal'a permitir que a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos (80:'), possa ele~ar o montante ~ 
sua dívida consolidada, mecUante contrato de emprestlmo destinado a 
aquisição e instalação de uma usina de tratamento de lixo domiciliar, 
tencllo 
PA:REOER, oob n.o 14, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. senadores quiser fazer uso da palavra, vou encel'rar a 

discussão. (Pausa.) 
E.qtá encerrada. 
Em votação. 
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,) 
Aprovado. O Projeto irá à COmissão de Redação. 

É o seguinte o Projeto a~rovado: 
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 6. DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, 
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de S, José 
dos Campos (SP), possa elevar o montante de sua dívida consolidada, 
mediante contrato de empréstimo destinado à aquisição e instalação 
de wna usina de tratamento de lixo domiciliar, 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 1968, IJevigorada pelas de n.Os 79, de 1970 e 52, de 1972, todas do Senado 

. 
~ • 

~· 
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Federal, pa.rl!: permitir que a Prefeitura Municipal de São Jo.sé dos Campos, 
Estado d1e Sao Paulo, ele.ve em Cr$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos 
mil cruzeiros,) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela 
Prefeitura possa contratar empréstimo junto à l.'ede bancária oficial ou parti
cular, destinado à aquisição e instalação de uma usina de tratamento de lixo 
domiciliar, na.quela cidade. 

Art. 2.0 -Esta Resolução entra .em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 3 

Discussão cm turno único, do Proj>eto de Resolução n.o 10, de 1974 
(apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Pare
cer n.0 25, de 1974), que autoriza o Governo do Estado do Rlo de 
Janeiro a realizar operação de empréstimo •externo no valor de até. 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a financiar parte do P·rograma Viário do Estado, tendo 
PARECER, sob n.0 26. de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para discuti-lo. 

vou encerra.r a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Sena-dores que o aprovam queil"llim pe.rmanecer sentados. (Pausa.)· 
Aprovado. O Projeto Irá à Comissão de Redação. 

J!: o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 10, DE 19'74 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a. realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de até uss· 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a. financiar parte do Programa. 
Viário do Estado. 

. ' 

Art. 1.0 - J!: o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado. a. l!'lealizar 
operação d•e emprés·timo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-amerlcanosl de principal. ou o equivalente em outras moedas. 
com grupo financiador t:>strangelro que venha a ser Indicado e aceito pelo·Governo 
Federal, destinado ao financiamento parcial do· Programa Viário e de Obras 
do Estado. 

Art. 2.o - A operação reallzar-se-á nos moldes e termos ·aprovados pelo 
Poder Executivo Federal. à taxa de juros, despesas operacionais, condições e 
prazos admitidos pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos 
da espécie obtidos no ext.erlor. obedecidas a.s demais exigências normais dos 
órgãos encarregados da política econômlco-flnancelra do Governo Federal, e, 
ainda ao. disposto na Lei n.0 6.778, de 24 eLe abril de 1972, da A.ss.embléla Legls
lat!v.a do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está esg~otada a matéria constante 
da Ord·em do Dia. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 

Nelson Carneiro, que falara como Lider. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder. Seu rcv1sao do orador.) -~ r 
Sr. Presidente, apenas para incorporar aos Anais do Senado, sem quaisquer 
comentádos, a nota distribuída à Imprensa, pelo Diretórt-o Nacional do MiDB, 
em 28 de março de 1974, referente ao processo contra o nobre Deputado Fran-
cisco Pinto. 

A nota, de todos conhecida, está vazada nos seguintes termos: 

NOTA A IMPRENSA DO DIRETóRIO NAICIONAL DO :M!DB EM 28-3-74 

"A Direção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, ciente da 
comunicação feita à Mesa da Câmara dos Denutados, pelo Sr. Ministro 
da Justiça. de que o Governo decidiu promover a responsabilidade penal 
do Sr. Deputado Francisco Pinto, como incurso na Lei de Seguramça 
Nacional, por haver, no exercício do mandato, proferido discurso consi
derado ofensivo oo Chefe da Junta Militar do Governo do Chile, Gen. 
Augusto Pinochet, vem publicamente protestar cont11a mais este atenta
do ao instituto da Inviolabilidade parlamentar, que se junta ao da. 
censura constante aos pronunciamentos da Oposição. 
O Movimento Democrático Brasileiro sempr.e reconheceu. proclamou e 
incluiu em seu Programa que todo parlamentar é invi•olável "por suas 
opiniões, palav·ras e· votos", requisito inldls1JieiJlsáv;el 'ao independente 
funcionamento do Poder Legislativo, como ocorre, em regra, nas Nações 
Demoorátlcas e •constlltuá !tradição constitucional br!llsHieiDa dlesde o 
Império. 
As crí·t!cas, .ainda que v;eenentes, 1encontram aondições pax:a ·serem 
refutadas ou contestadas no próprio Parlamento pelos seus membros 
que delas divirjam e sua publicação está condicionada a normas cons- ... 
tltucionais e regimentais. 
O Governo, entretanto, preferiu substituir a ausência do revide parla
mentar por desproporcionada reação, que traumatiza a consciência de
mocrática do povo brasileiro e dificulta a concl'etização do anseio de 
pacificação nacional, g·erando intranqüi!ldade que atinge e perturba 
profundamente o processo eleitoral em curso. 
O MDB a.companbará o desenrolar dos acontecimentos, atento a cada 
ocorrência, objetivando a defesa do nobre Deputado Francisco Pinto, apre
servação dos direitos e garantias individuais e das p11errogativas insti
tucionais, peculiares à Oposição, como órgão de crítica e fiscalização, 
no in·teresse do povo brasileiro." 

Era o que tinha a . dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE CPaulo Torres) - Há oradol'e,s inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Gueil'ra. 
o SR. PAULO GUERRA - Sr. Presidente, ocupo a tribuna nesta tarde, 

honrado com a delegação recebida dos estudantes de direito da tradicional 
Faculdade de mreito do Recife, com seus Cursos Jurídicos criados inicialmente 
em 1827 que a partir de a:bril de 1854, pelo Decreto n.0 1.386, passou a funcio
nar oficialmente, sob a denominação de Faculdade, conseqüentemente', a mais 
antiga do Brasil relicário da nossa formação jurídica, que juntamente com a 
Faculdade de Direito do Largo de São· Francisco, de São Paulo, tanto contribuiu 
para sedimentação da consciência jurídica nacional. 

Pedem-me os jovens estudantes que levante daqui a minha voz num arpeio 
ao Excelentíssi!IDO Senhor Presidente da Rlepúbllca, General Ernesto Gelsel e 
ao seu Ministro da Educação, Senador Ney Braga, para que evitem a vo·~agem 
do reformismo que pretende absorver o berço primeiro dos ensinos jurídicos 
do Pais. 

ll: que inspirado nas disposições dos Decretos n.0 • 72.087, de 13-4-73 e 
73. 081, de 5-'11 do mesmo ano, pretende a Universidade Fedeval de P.ernambuc(), 

,. 
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assimilar a Faculdade de Direito do Recife a um Centro de Ciências Socla13 
Aplicadas, no qual serão também amalgamadas as atuals Faculdades de Adminis
tração, Economia, Serviço Social e unidades outras da mesma área. 

convém l&nbrar, como bem o fizeram ilustres Professores de Direito do 
Recife, desde logo. duas cl•rcunstânc!as: "A prlmell'a consiste em que, então, 
sob o Ministério Paraná, vivia o Brasll numa Intensa fase de· remodelação 
politica e administrativa. A politica marcava-se pelo signo da Conciliação que 
representava um desaguadouro das correntes que vinham da Independência, 
da Abdicação e da Regência, e que ago11a ·recebiam configuração nova, como 
se fosse para atravessar uma paisagem soclal dife·11ente, pouco a pouco defi
nida n·o País. A sombra disso, um largo trabalho de l'\eorganização processava-se 
na maioria dos serviços públicos inclusive os dO ensino - tanto que, no mesmo 
dia 28 de abril do ano acima citado, recebiam esta·zutos novos os Cul.'sos Jurid!cos 
e as Escolas de Medicina. 

A legenda de tais circunstâncias resumia-se em que semelhante reforma 
do ensino concretizava as experiêncl:as que vinham sendo .feitas desde a fund!a-

. ção, afeiçoando melhor o ensino às nossas temdências e necessidades. Terá sido 
precisamente essa adaptação 11ealística que possiobilitou a duração e a fecun
didade das providências tomadas. Já não se tratava mais, como em 1827, de 
uma iniciativa inédita: era uma geraçoo de bacharéis e doutores formados no 
Brasil e em •Contato ininterrui>to com os nossos probl-emas •e costumes que fazia 
frutificar na lei reformada o que observavam e sentiam: 

'· 
Com efeito, foi sob o nome e o regime· d·a Faculdade que o ensino jundico 

no Brasil adquiriu seu brilho mais •alto e firmou suas melhores tradições, a 
tal ponto que na cor.sciêt,cia comum o título e a realidade se fizeram insepa
ráveis. Da Faculdade é que saíram os estruturadores ·da vida repu)Jlicana e 
m discipl!naclor.es da existência cotidiana do povo, uns medl:ante a Constitui
ção de 1801 e os outros, mediante o Código Civil de ·1917. Dessa maneira, Insti
tuindo oficialmente e unanimemente reconhecido durante mais de um século, o 
nome da Faculdade como designativo dos estabeleclime·ntos ·de ensino jurídico, 
está Indubitavelmente integrado em nosso património- educativo e cultural. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex& me permite um a.parle? 
O SR. PAULO GUERRA- Oom muito prazer. 
O Sr. Franco Montoro -Quero congratular-me com V. Ex.a pela ·oportuna 

transmissão do apelo dos uni"Vers!tários de Pernambuco em favor dà manutenção 
do nome da Faculdade de Direito, a primeira do Bras!l, junto com a:· do Largo 
de São Francisco, como disse V. Ex.a E quero dar.a V. Ex.a um argumento de 
reforço. A reforma universitária introduziu, realmente, grandes modificações 
na estrutura de nossas universidades, mas essa reforma não inipede que· perma
neçam os institutos com o nome de Faculdade. Vou dar a V. Ex." dois exemplos: 
a Faculdade de Direito de São Paulo, integrada na Universidade de São Paulo, 
que já se submeteu ·a essa reforma, manteve sua denominação, continua- a existir, 
dentro da noYa estrutura universitária, a Faculdade de Direito de São Paulo-; 
Assim, como a Faculdade Paulista de Direito, da Un!V'ersiditde Católica, que 
também tem longa e brilhante tradição no ensino universitário ,br.asilê!ro, mante~ 
ve - a;pesar da reforma universitária - rigorosamente, 'dentro dos· preceitos 
estabelecidos em lei, sua autonomia pa:ra certos ed:e!tos e, principalmente,· a 
sua denominação, que tem grande significação: Faculdade Paúllsta de Direito: 
Por que não d·ar tratamento Igual à gloriosa Faculdad·e de Diveito do Recife? 

O SR. PAULO GUERRA - Agradeço o oportuno aparte de V.· Ex." que 
veio enriquecer meu discurso. No decorrer do mesmo, V. Ex." Vlerif!cará que 
defendo esse tratamento. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Não é uma novidade, nem uma banal!dade. Não é um rótulo à-toa. E este 

é o motivo por que aqui se defende a sua preservação e permanência. 
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Também não seria demais que ele fosse mantido, tendo-se em conta a 
!unção de~;empenhada pela Instituição que recobre, no campo da formação 
intelectual e. da articulação social de qualquer co.J.eti vidade. 

Especlalieação técnica que é, sem dúvida alguma, o Direito não se confina, 
porém, a uma á:r:ea restrita, a uma particularização qualquer, por isso mesmo 
que .sua finatldade. é. o disciplinamento de tudo quanto se promov:e ou se l'e·allza 
noo grupOs humanos.. Toda matéria social vem a cair, de uma ou de outra 
maneira, em. sua alçada. Este é o motivo por que tanto se divide e subdivide 
ele: não lhe.ba:sta dividir-se em Público e Privado, por exemplo; será Comtitu
cional, Adm1nistrativo, Eleitoral, etc., por um lado, e, por outro, da Família, 
das Sucessões, das Coisas e assim por diante. Sempre que o homem começa a 
exercitar uma a.tlvidade qualquer, Impõe-se-lhe cria,r um ol'denamento jurídi
co para ela; e virá um Direito para a:s empresas, outro para garantia dos 
trabalhadores, para a assistência, para a prevenção, para o trânsito, e, assim, 
interminavelimente. 

A semelhante amplitude e variedade de aplicações decorrentes de uma 
unidade e segurança de doutrina correspondem características que não podem 
ser esquecidas. O Direito não é U:m curso·, po11que contém em si div.ersos cursos. 
A denominação de Fa,culdade não a,parece 31penas como justificada tradição 
a ser mantida, mas COliDO acentuacão do caráter diferente e insigne que devem 
ter o seu ensino e o seu estudo. · 

Desejo. ainda, dizer que não somente os jovens estudantes da Praça Adolfo 
Cirne, porém, Pernambuco inteiro, pelas pala,vras dos seus pa;rlamental'es com 
assento na Assembléia Legislativa, bach!liréis, advogados, professol'es, escritores, 
todos. en•fim, irmanam-se nesta oportunidade pal'a preserva.r a nossa querida 
Faculdade de Direito. 

'!lenho em mãos, Sr. Presidente, o Diário de Pernambuco de domingo, 31 
de mal'ÇO, em que Gilberto Freyre, .em artigo publicado sob o título "O Recife 
sem sua Faculdade de Direito?", que passo. a ler nesta oportunidade, para que 
conste dos nossos Anais: 

"Confesso que ao Indivíduo apegado a· tradições válidas, que sou, 
repugna a Idéia de acabar"se, no Recife, sem mais' aquela, slinples e, 
talvez, simplistamente, com a muito sua, _;, muito recif!!nse - muito 
nossa, - muito brasileira - multo histórica, multo significativa, Facul
dade ·de Direito. 

Shakespeare :perguntou certa vez o que há num nome. A rosa dei
xaria de ser rosa se lhe fosse dado outro nome? Sou dos que pensam que 
sim. Com o tempo, oo nomes das pessoas, das Instituições, ·das coisas, dos 
valores, das próprias flores, tornam-se parte tão Intensa dessas p~as, 
dessas instituições, dessas coisas, desses valores, que extlnto3, substltutdos, 
mutlla.dos, afetam, por vezes mortalmente, o que como s'mbolos e até 
mitos, representam. 

A Faculdade de Direito do Recife está nesse caso. Não é um rótulo ou 
uma etiqueta: é um nome carregado de tradição, de história, de signifi
cados. Tem tido suas deca·dênclas mas sobrevivido. Pelo que me parece 
com a razão o vibrante Deputado Gil ~obaldo ao protestar contra o 
projetado assassínio de nome tão expressivo; tão expressivo pelo que é e 

, pelo que tem sido. Com a razão, os jovens estudantes da Faculdade de 
Direito que acabam de me procurar para que fique com eles na defesa de 
valor tão digno de sobreviver: o representado por um nome já histórico 
como são também históricos, dentre outros, o do Teatro Santa Isabel, o do 
Recolhimento da Glória, o da Santa Casa. o da Sé de Olinda. 

Vieram a mim, porque sabem que sou uma mistura contraditória de 
adepto da tradição e de entusiasta da modernidade. E é do que se trata 
neste caso: de conciliar modernld3ide com tradição. 

• 

• 
• 

i 
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É bom que se modernize, que se atuallze, que se dinacrnize entre nós 
o ensino do Direito. Bom, necessário, essencial, urgente. o ensino do 
Direito, sem o Direito deixar de ser, na sua essência, Direito, precisa de 
acompanhar as grandes transformações sociais da nossa época. Ele próprltJ 
é eminentemente social e os antigos tiveram a sabedoria de considerar, 
nas Faculdades de Direito que, no Brasil, fizeram durante anos, as veze.s 
de universidade, as Ciências Jurídicas ligadas às Sociais. Foi uma sabe
doria pioneira que entretanto não evitou alguns mestres gravemente, es
treitamente, caturras, de se fe·charem num jurldicismo absoluto. Desse 
jurldicismo resultaria, em: numerosos caso3, um bacharel!smo jurídico 
que fez ao Brasil ·algum mal. Que o beneficiou nuns pontos, mas noutros, 
não: prejudicou-o. · 

E mesmo nos dias desses caturras do juridicismo não faltaram à Fa
culdade de Direito do Recife mestres com outra concepção do Direito. 
Uma concepção larga, viva, dinâmica. 

Não nos esqueçamos do que sob essa concepção assim dinâmica do 
Direito é que saíram da Faculdade de Di~.elto dç Recife as lições de Paula 
Batista. de Braz e Sariano de Sousa, de Aprigio Guimarães, do Tiago de 
Loureiro e posteriormente, as verdadeiras revoluções intelectuais que 
fizeram por algum tempo do Recife o maior centro de renovação de cul
tura do País. A primeira Escola do Recife teve por obj et!vo principal n. 
renovação do ensino do Direito e não a sua pura sub"tituicão por um~ 
ciência ou filosofia extrajurídica ou antijurldica. Essa devoção do Direito 
informou o ensino corajosamente renovador de matérias jur'dicas e de 
matérias afins. de um Tobias, de um Martins Junior, de um Jo,sé Hig!no, 
·de um Clovis Bevilaqua, de um Sílvio Romero. 

Sua obra brava e profunda de renovadores foi a de Mestres de 
.Direito, convencidos da nece,sidade, no Brasil. de uma urgente m'lde~
nização dos saberes e dos estudos jurídicos. Não foram antijuridicos. O 
en.sino do Direito assim modernizado e dinamizado foi o seu gran·de amor. 
A sua grande paixão. O motivo de suas lutas contra a caturrice dos 
caturras. 

E toda essa luta partiu da Faculdade de Direito do Recife. a.gora 
ameaçada de perder nome tão cheio de . glória. Todas essas renovacões. 
para a época tão ousadas, saíram do Recife: ·da sua Faculdade de Direito. 

Como pensar-se agora em substituir um nome que deve continuar 
uma tradição viva e uma inspiração atuante? Creio que os especialistas 
no assunto. como o insigne Newton Sucupira, saberão realizar a concilla
ção que se impõe: a da modernização de métodos de ensino do Direito 
e de sua maior articulação com outras ciências com a preservação de um 
nome que, nos melhores dias da Faculdade de Direito do Recife foi ;preci
samente o que representou: esse afã de modernização sem repúdio ·do 
que há de vá:lido na tradição. Conc!llação de Olinda é uma das mais belas 
tradições da inteligência da cultura brasileira." 

Srs. Senadores, deseja e espera Pernambuco inteiro, através d·e sugestões 
de eminentes mestres de Direito como: Lourival Vilanova. Heraldo José de Al
meida, Roberto Magalhães Melo, Luiz Maria de Souza Delga·do; Hilton Guedes 
Alconforado. Rodolfo Albuquerque Araújo e Antonio Luiz L!ns de Barros. inte
grantes da Comissão designada pelo magnífico Reitor para estudar a adaptação 
da Faculdade de Direito do Recife à nova estrutura da Universidade Federal de 
Pernambuco, a transformação da Faculdade de Direito em estabelecimento iso
lado de ensino superior, ficando agregada à Universidade, sob o mesmo regime 
da Faculdade de Filosofia do Recife, conforme é figura prevista no próprio Esta
tuto da UFP, assegurando-se, assim, a preservação da Faculdade de Direito 
com as suas características; e do mesmo modo, continuaria ligada à Universi
dade. reformulando-se e adaptando-se sempre que necessário, aos princípios e 
normas administrativas e didáticas da própria Universidade, de forma a não se 
desatual!zar funcionalmente. A ninguém seria lícito, ante semelhante provi-
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dência, argüir tratamento excepcional e discriminatório para a Faculdade de 
Dir~ito do Recife, porquanto a medida, sendo estatutária, teria por base e motl
vaçao preservar-se aquela que, no passado, constituiu-se a celula mater da 
própria Universidade Federal de Pernambuco, e, no futuro, deverã continuar 
existindo com~ testemunho <lo p)oneirlsmo d·e Pernambuco no campo do ensino 
superior. (Multo bem! Palmas.) 
.. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre f:1r. 
Senador Lourlval Baptista. 

· O SR. WURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, por 
motivo de ter alcançado a idade-limite. se aposenta no alto cargo de Juiz Fe
deral no Estado da Guanabara a Doutora Maria Rita Soares de Andrade. 

Nascida em Aracaju, de familla humilde, .pela força do seu talento e de 
sua vontade, cons·eguiu galgar degrau por degrau a escada: que a levou ao cargo 
em que ora se aposenta, ·exercendo-o com a probidade e a inteligência que sempre 
marcaram sua vida profissiona:l. 

·· A doutora Maria Rita aãvogou em Sergipe, com brilhantismo raro e foi 
Professora de Literatura Portuguesa e Brasileira no antigo Ateneu Sergipa:no. 

Em 1938 por motivos de ordem famlliar, transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
onde, graças à sua capacidade, conquistou, em concurso público, a: cadeira de 
Literatura Portuguesa e Braslleira no Colégio Pedro II. 

Sempre dedicada ao estudo e ao trabalho, abriu escritório de advoca:cla, 
logo se destacando no brilhante corpo de advogados da ·antiga capital, hoje 
Estado da: Guanabara. Desde que para lã se transferiu, dedicou-se, simultânea 
e integralmente, à educação e ao ensino. 

O Sr. Dinarte Mariz - Permite-me V. Ex.a. um aparte? 

O· SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com multo prazer, nobre Senador Dinarte' 
Mariz. · · 

O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex.a. estã prestando uma homenagem justa. Real
mente a: Dra. Maria Rita Soares de Andrade é uma das figuras interessantes 
que o' Pais· tem conhecido. pois, além de advogada brilhante, foi politica mU!
tante, foi nossa companheira de :Eiartido. na ex-UDN, onde atuaya com o maior 
brilho. Depois, velo para a: Justiça, para o Julzado Fledera!, na Guanabara, e 
se houv·e como uma verdadeira juíza - íntegra, correta. Aqui neste plenário, 
ela mereceu. uma .das melhores homenagens, pois na época, se não me falha a 
memória, mereceu a una:nlmidade dos presentes à Mensagem presidencial sub
metida ao Plenário, com indicação do seu nome. Portanto. é digna de registro 
a homenagem que hoje Dra. Maria Rita Soares de Andrade estã recebendo por ter 
alcançado a Idade-limite para: exercer a função de Juiza, no Estado da Gua
nabara. Solidarizo-me com V. Ex." e o faço com o maior prazer. com o teste
munho. de quem ·acompanhou, durante tantos anos, sua vida: pública. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou multo grato a V. Ex.a., eminente Se
nador Dlnarte Mariz por esse aparte, por esse depoimento, pelo que diz da 
grande· juiza que foi Maria Rita Soa:res doe Andrade. 

O Sr. José Sarney- V. Ex.a. me permite um Siparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com multo p11a.zer. 
O Sr. José Samey - Senador Lourlval Baptista, queria associar-me às ma

nifestações de V. Ex.a., de sollda:riedade à Dra. Maria Rita Soares de Anãrade. 
Realmente. como 'ernbrou o Senador D!narte Mariz, antes de ingressar na 
magistratura, ela foi urna das figuras mais vibrantes, uma das compa:nheiras 
mais leais, uma das batalhadoras ma:ls indorrnldas, em todas as lutas parti
dárias que tivemos na antiga União Democrática Nacional. Sempre foi um 
carãter de ;primeira Unha, sempre foi compa:nhelra de todas as horas e, na Ma
gistratura, mantendo a llnha do seu caráter, mantendo a linha da sua inte-
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llgêne!a e da sua cultura, conduziu-se a: ponto de ser um dos momentos altos e 
luminosos da Magistratura federal brasileira, nos anos em que ali serviu. Quero 
também ressaltar ao Senado uma: das facetas extraordinárias de Maria Rita: a 
grande figura humana que ela é. Sua casa, em Santa Teresa, é uma mansão 
da bondade: sempre a:berta a todos d•J Norte, seus conterrâneos, seus amigos de 
toda aquela área. Assim, no momento em que d'elxa a Magistratura e volta ao 
recesso somente das suas atlvldades particulares é justa a: homenagem que V. Ex.• 
presta àquela grande figura do Brasil. Quero, portanto, trazer minha solida
riedade e as homenagens do Maranhão e da minha Bancada. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou também muito grato a V. Ex.•, emi
nente Senador José Sarney, por esse. aparte que muito vem enriquecer o meu 
pronunciamento. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Ex.a. um a:parte? 

O SR. LOURIV AL BM'TISTA - Com multo prazer, eminente Lider Senador 
Nelson Carneiro. 

· O Sr. Nelson Carneiro - Intervindo, os nobres Srs. Senadores Dina.rte 
Mariz e José Sarney completaram o perfil que V. Ex.a. traça da Dra. Maria Rita 
Soares de Andrade. Eu a: conheço desde os tempos da Faculdade de Direito da. 
Bahla, onde se formou. Acompanho, na trajetória de sua vida, as lutas em que 
se tem empenhado, inclusiv·e o papel preponderante que exerceu na luta .pela 
regulamentação dos direitos civis da: mulher. É uma figura realmente digna de 
registro, nesta Casa, e sua aposentadoria tl1az, para a Justiça Federa;!, mna 
grande lacuna. Ela foi, sobretudo, uma juíza independente; na hora em que 
usou sua toga, esqueceu seus compromissos partidários para, acima deles, de.,. 
cidir sempre com independência e clarividência. 

O SR. LOURIV AL BAl'TISTA - Sou também muito grato a V. Ex.•, emi
nente Líder Nelson carneiro, pelo depoimento que a,caba: d:e dar a esta Casa, 
dizendo da lndepenC:.êncla, da integridade, e de como se comportou sempre a 
grande Juíza Maria Rita, quando julgava mna causa. O apa:rte de V. Ex.a muito 
vem engrandecer o meu pronunciam·ento. 

Em 1966, no Governo do saudoso presidente Castello Branco, foi nomeada 
Juíza Federa:!, exercendo a Magistratura com bri'ho invulgar. Na aplicação da 
Lei, sempre atendeu aos aspectos sociais, o bem comum sempre prevalecendo 
em seu juízo. O cargo. apenas, serviu para confirmar reputação que granjeara à' 
custa de estudo, trabalho, dedicação, honestida:de e independência. 

As homenagens que hoje a Doutora Maria Rita receberá de amigos, admira-· 
dores e colegas serão o reconhecimento público de seus méritos e de seu alto 
valor moral. Lastimavelmente, não poderei estar presente, como do meu de
sejo, por não poder Blfastar-me, no momento desta Capital. Mas, desta. tri
buna, compartilho das homenagens e exalto a figura. dessa sergipana que como 
tantos outros coestaduanos deixaram o Estado, transferindo-se para o Rio e 
outros grandes centros do Bra:sil. engrandecendo o Estado, de tan.tas, tão an-. 
tigas e marcantes tradições na vida cultural de nosso Pais. 

Sr. Pr·esidente, associando-me às homenagens que hoje serão prestadas à 
Doutora Maria Rita Soares de Andrade, a ela presto, desta tribuna, merecida ho
menagem, em meu nome pessoal e do Estado que aqui represento, onde a grande 
mestra, advogada e juíza nasceu e fez seus primeiros estudos. Berço natal que 
jamais olvidou e sempre foi objeto de seu especial carinho, nunca perdendo o con
ta to com a terra em que nasceu e que ama com ardor! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra. ao nobre Sr. 
Senador Helv!dio Nunes. 

o SR. HELViDIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, criado pela Lei 
n.o 1. 649, de 19 d'e julho de 1952, regulamentada pelo Decreto n.0 33.642, de 24 
de a:gosto de 1953, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. começou a operar em 
1954. 
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Nascido para servir de instrumento d·e luta contra a deterioração da eco
nomia regional, na fase inicial do aproveitamento do potencial energético da 
Cachoeira de Paulo Monso, que slgnlflc!Wa garantia para o suprimento de ener
gia às indústrias e certeza de mo dificr.ção dos p.:ufrõ·es de vida da população, 
do propósito de minimização dos efeitos da perda d<os 3% da receita tributária 
nacional, vinculados à execução de obras de assistência econômica e social do 
Nordeste (art. 198 da Constituição de 1946), assim como da necessidade de dar 
mo>imentação ao terço de recursos depositados, por força d·a Lei n.o 1.004,· de 
24 de dezembro de 1949 no Banco do Brasil S.A., e do combate aos fenômenos 
ciclicos das prolongadas estiagens, surgiu o BNB como entidade creditícla de 
tipo especial, pois que lhe foram atribuídas, a par de funções inerentes, tam
bém as de pesquisar e pla.nejar. 

"Agência de desenvolvimento voltada para a ace·era:ção d•a economia nor
destina e sua própria expansão como empresa", "instituição pública que goza da 
flexibilidade facultada às empresas privadas" (0 Banco do Nol'deste e o De
senvolvimento, pág, 13), certo é que no que tange aos financiamentos em cré
dito especializado, que se traduz em crédito rural, crédito Industrial e emprés" 
timos para serviços bâslcos, no decênio 1962/1971, as aplicações no setor rural 
elevaram-se de 22,8 para 27,0 enquanto os empréstimos destinados à Indústria 
e aos serviços aumentaram de 14,7 para 26,1 (op. cit. pág. 32). 

Não cabe, nestas despretensiosas apreciações, o exame das causas que con
duziram, durante dez anos, o incremento de 20% nas aplicações na área rural, 
ao passo que de 80% nos dois outros ramos de crédito especia!lzado. 

Certo é que a elevação verificada no decênio em foco, na parte relativa às 
atividades rurais, ficou longe de corresponder às expectativas d<e crédito das 
atlvldades agropecuárias no período. · 

As observações feitas, entretanto, não invalidam o trabalho do Banco do 
Nordeste do Brasil como fator considerável no fortalecimento e no crescimento 
da economia nordestina, globalmente considerada. 

o Nordeste, porém, não é uma região homcgêne•a., mas heterogénea. Daí a di~ 
versldad<e de tratamento aplicado, a desigualdade na distribuição dos recursos, 
a ênfase a:tribuida a determinados setores em detrimento de outros. 

Bem sei que os financiamentos às indústrias e os empréstimos para ser
viços bâsicos, assim também a oferta de crédi~ geral, oferecem resposta mais 
segura. e rentâYel em termos estritamente bancarios. 

Acontece que o Banco do Nordeste do Brasil não foi criado nos moldes co
muns or!glna:do da simples necessidade de oferta de crédito, multo menos di
r!gid~ para a obtenção de lucros cada vez maiores. Ao contrário, informou-o o 
predicado de agência de desenvolvimento, de agente para a aceleração da eco
nomia Nordestlnoa. Ao lado da a:ssistência e apoio técnico a empreendimentos na 
região através da elaboração de estU;dos,_ pesquisas e programas de treinamento, 
da utU!zação de recursos para aplicaçao a curto pra:zo, ca,be-lhe, por igual. 
prov.avelmente em maior escala, o fomento das atlvidades reprodutivas. 

No Piauí onde operam seis Agências, principalmente em Teresina, ouvem
se amiúde as mais acerbas críticas à atuação da agência: local do BNB, par
tidas do c'omércio, d'a incipiente indústria mas, sobretudo, dos agricultores e 
pecuarlstas. 

Lembro-me de que nas exposições agropecuárlas realizadas naquele Es
tado, no período de 1966 a 1970. apesar d·e solicitado, o BNB não comparecia, ou, 
quando o f.azia, tinha caráter ornamental ou meramente simbólica a sua: par-
ticipação. 

Agora como os demais companheiros de Representação do Estado, acabo 
de receber, firmado pelas a:utoridades municipais, estaduais e federais, e por 
parcela consld'erável das classes mn.ls representativas de Valença do Piauí, 
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a noticia de que a direção do BNB está cogitando de transferir, para a cidade 
de Picos, a Agência que há vários anos vem prestando, mesmo com as restri
ções apontadas assistência àquela região. 

Ora, em 1969, a: direção do BNB, se me não falha a memória criou uma 
agência na minha cidade natal, até hoje por instalar. Mas ainda 'que a lem
brança não me socorra, não encontro justificativa válida: para a transferência 
que agora se anuncia. 

Se a agência de Valença do Piauí não vem proporcionando os resultados 
materiais que a Direção Geral pretende, que se façam estudos, que se promovam 
pesquisas e que se estSJbeleçam programas, pois que a área jurisdicionada tem 
condições, de sobra, de oferecer respostas satisfatórias. 

o que não se compreende, muito menos encontra justificação, é que r.egiões 
carecedoras dos estímulos de que dispõe o Governo para impulSionar o de
senvolvimento, sejam, como no caso de V:alença do Piauí, privadas dos ins
trumentos com que contam, simplesmente porque os técnicos de hoje, contra
riando os do passado recente, afirmam a invia-bilidade econômica, a escassez 
de frutos, baixos índices de rendimento, exatamente quando a tecnologia ai 
está para corrigir, aperfeiçoar e aprimorar episódicas deficiências, que, na 
espécie, podem decorrer de motivação vária, inclusive de causas humanas. 

o Sr. Virgílio Távora - V. Ex." dá licença para um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Com todo prazer, Senador. 
O Sr. Virgílio Távora - Dias atrás, nobre Co:ega, tivemos oportunidade de 

ouvir o depoimento do Representante do Maranhão, Senador José Sarney, pre
sente à assunção da nova Presidência desse estabelecimento de crédito, o Banco 
do Nordeste do Brasil. Estamos certos de que a sua nov.a direção levará bem 
em conta os argumentos expendidos no seu pronunciamento, e dará uma so
lução equânime a este problema, que, como bem acentuou V. Ex.", não está 
apenas num desequilíbrio de haver e dever, de melhor ou menor resultado 
financeiro que a agência possa apresentar, e sim nas implicações económicas e 
sociais da medlda sobre a região interessada. A nossa confiança no descortino 
do economista Nilson Holanda nos leva a afirmar que o apelo de V. Ex.". não 
cairá em vão. 

o SR. HELVíDIO NUNES - Muito obrigado a V. Ex.", eminente Líder se
nador Virgílio Távora, porque não apenas a mim, mas sobretudo à população 
de parcela ponderável do meu Estado, r.epresentada pelo Município de Va
lença do Piauí, V. Ex." traz uma: palavra de tranqüil!dade e a certeza de que 
a reivindicação daquela gente será atendida. 

Acredito que o Município de Picos, de longa data, no seu e no interesse do 
BNB, tem amplas condições de receber mais uma agência bancária. 

Que ta:l não ocorra, entretanto a expensas de Valença do Piauí, de sua la
boriosa população, que tem as principais fontes de sua economia baseadas 
exatamente nas atividades agropecuárias, ainda mais sabido que a: comuni
dade valenciana envo!ve e compreende interesses de dez prósperos Municípios 
do Piauí. 

Ademais, sabem todos, existem valores que não podem ser mensurados por 
critérios mera:mente económicos, pois que fogem ao visível e tangível das obras 
materiais. 

Dai o apelo, no instante em que o Governo Federal, nas suas diretr!zes 
de ação, afirma prioridade ao setor agríco1a, que formulo ao novo Presidente 
do Banco do Nordest·e do Brasil S.A., Dr. Antônio Nilson Craveiro Holanda: -
agora também com o patrocínio do eminente Líder Virgílio Távora - técnico 
experimentado funcionário que agora retoma à Casa que vai dirigir, para que 
reexamine o problema e, em conseqüência:, impeça a consumação do ato de des
locamento da Agência de Valença do Piauí. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Llndoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores há cerca de duas 
semanas, no clima: de especulações e esperanças fugidias que 'envolve o Gabinete 
do Senador Petrônlo Portella, foi anunciada a visita do Presidente da Confe
deração Nacional dos Bispos, Dom Ivo Lorscheider. 

Os jornalistas, na busca de especulações, vislumbraram no diálogo do Pre
sidente da: AIRENA com o Presidente da CNBB, algo que desse manchete. 

Mas, S. Ex." Revm" v!SitaV'a o Senado em função da Campanha da Frater
nidade que foi instituí&a pela Igreja para despertar o sentimento cristão da 
carida:de, numa perspectiva comunitária. 

· E eis que ficou lançada a pergunta: "Onde está o teu irmão?" 

E pediu-nos uma reflexão para o problema do trânsito. 

O Jornal do Brasil, em uma de suas recentes edições, assinalou a significa
ção do tema, escrevendo um edltoria:l que vamos ler: 

QUESTAO NACIONAL 

Dentro da Campanha de Fraternidade, a Conferência Uacional dos 
Bispos do Brasil reservou uma semana ao estudo dos acidentes de trân
sito, que em nosso Pais assumem proporÇi1o gravíssima. O Brasil, em 
relaçi1o a nações desenvolvidas, tem uma frota automobilística ainda 
pequena, mas o trânsito nas cidades e nas estradas mata tanto ou mais 
do que algumas doenças de difícil cura. 
O probl·ema tornou-se complexo. Em mais de um ensejo, já pleitea
mos para ele, aqui desta3 colunas, prioridade nacional, considerando-o 
mesmo questão de segurança, Cate r-essaltar, porém, que o Estado não 
dispõe de uma pa'uta generosa de soluções capazes de minorar as con
seqüências do uso do aut-omóV·31 por faixas cada vez maiores de nossa 
população. 
As providências não se esgotam, c·omo é notório, na engenharia de 
tráfego, no policiamento, no aumento das vagas para estacionamento e 
outros alívios. O boom automob!Jistico interessa à saúde pública na me
dida em que provoca poluição atmosférica e neurose: Os congestiona 
mentos freqüentes em nossas principais cidades comportam, por sua vez 
alto custo económico. Há, ainda, conform·e frisaram autoridades da 
CNBB, problemas corretos, de natureza moral e social. 
O trânsito, se visto gJ.obalmente, em todoa os seus aspectos, ascende, 
pois, à categoria de questão pr.emente. Razão teve a CNBB em colocá-lo 
na esfera das "preocupações nacionais". O simples fato de personalida
des eclesiásticas analisarem o probl.ema, com o objetivo de oferecer con
tribuição positiva, significa que o trânsito - cawador, no ano passado, 
d·e cerca de 10 mil acidentes fatais - começa a mobDizar, em nosso 
Pais, a opinião pública. 
Isto é um bom sinal. Já no ano passado, a Ordem dos Advogados do 
Brasil tomou a iniciativa de analisar a questão, esp·ecificamente no cam
po dos códigos e leis pertinentes. Seus subsídios constam, ao que pa
rece, de um projeto de lei ora no Senado. Recomenda-se legislação mais 
severa para com os motoristas lnfratores, como forma de induzi-los à 
obediência. Paralelamente a .este debate, que repercutiu nos jornais e 
outros meios de comunicação, surgiram Iniciativas para reforçar o ín
dice de segurança nas rodovia.> e introduzir nos carros de fabricação 
nacional dispositivo que reduzam a possibilidade de desastres por falha 
mecânica. · 
Como se vê, existe, embora ainda tímida, uma mobilização da opinião 
pública representada em associações e entidades. A consideração, por 

11 

I. 

r 

. ,. 

• 
I • 
• L 

• 
•• 
r .. 



-64-

ess·es veículo3, das questões de trânsito -· ·as causas dos acidentes e suas 
conseqüências - poderá oferecer, se ampliado o debate, soluções que 
o Estado não conseguiu até aqui aplicar satisfatoriamente. Sobretudo 
na parte, a mais sensível, da educação do motorista. A ut!lização do au
tomóvel envolve aspectos morais e compr·omlssos sociais que, uma vez 
ressaltados em forma de campanha sistemática, imporiam, ao usuário, 
a consciência do problema." ·· · ·· · · ·· 

O progresso tem o seu preço. Não é só a poluição das fábricas, o ruído,. as 
favelas. · · · 

Pelo informe que a CNBB divulgou sobre o problema do trânsito, verificamos 
que no nosso Pais, atualmente, existe um automóvel para cada 25 brasileiros, 
quando, em 1956, a proporção era de um para cada 81. Criada há 17 anos; a in
dú.stria automobilística brasileira ocupa, hoje, o oitavo lugar entre as frotas mun
diais. 

No ano passado, atingimos 100 milhões de habitantes e a produção de carros 
se expressava por 4 milhões de unidades. 

E o que significa isso? 
As ruas, transformadas em parques de ·estacionamento, os congestionamen

tos, o nervosismo, a fadiga. 

O homem, o teu irmão, na busca do lar, gastando horas e horas para chegar, 
acariciar o filho, rever a esposa, preocupada com o desastre. Mas, só .essa ten-
são? Esse de3gaste emocional? Não. · ·· · 

E o documento eclesiástico diz: 
"Nosso Código d·e Trânsito não tem sido· suficiente· para frear os abusos 
do tráfego em nosso Pais. Os veículos matam mais que a maioria das doen
ça.> no Brasil. 
A cada 52 minutos morre um brasileiro no trânsito, que fez 8 mil vítimas 
em 1972 e lO mil em 1973. Proporcionalmente, o tráfego nas estradas bra
sileiras é um dos mais perigosos do mund·o, com uma média de 39 aciden
tes fatais para cada grupo de 10 mil carros de sua frota. Nos Estados Uni
do3, o mesmo índice é de apenas 4 6 e, lá, rodam 105 milhões de carros 
contra somente 4,2 m!lhões de veículos brasileiros. 
O motorista brasileiro é o que mais destrói os automóveis, nunia média de 
33 por grupo de 10 mil. Seu col·ega norte-americano destrói apenas 5 veí
culos em cada 10 mil, enquanto o francês destrói 10 e o ..a~emão 13. 

Embora nos faltem dados precisos, podemos afirmar que os·pedestres são 
também responsáveis por grande parte dos acidentes: atravessam fora das 
faixas de segurança, desrespeitam o sinal fechado, caminham pelas pistas, 
abandonam a.s passarelas e preferem arriscar a vida na travessia das pis
tas de aita velocidade. 
As causas 
A Comissão Especial de Veículos Automotores e Tráfego da Câmara Fe
deral, após vários estudos e depoimentos, elaborou documento sobre o 
assunto, que em certo trecho afirma: 
"Examinando dados estatistico3, verificamos que, para cada 100 mortos, o 
quadro estatístico se apresenta da seguinte forma: 70 mortes são causadas 
por deficiências educacionais do motorista, a saber, excesso de velocidade, 
imprudência, alcoolismo, sono, p3icose, neurose, deficiências orgânicas, 
analfabetismo e outras falhas ligadas ao homem; 15 mortes são causadas 
por problemas técnicos das nossas vias urbanas e rodovias em g·eral, falta 
de semáforos, ausência de passagens superiores ou inferiores (passarelas), 
anel rodoviário, má concorrência de tangentes com as curvas horizontais, 
Inexistência de superlargura das curvas, superelevação e outras anoma
lias; 12 mortes são causadas por falhas mecânicas do veículo, tais como 
luz, direção, freios, pneu.s lisos, má qualidade de peças, forma aerodinâ-
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mica do veículo, estrutura deficiente, instabilidade; 3 mortes são devidas 
a. outras causas, como variação do clima (estações), chuvas, neblina, ani
mai.s na pista. E os j()Vens entre 18 e 21 anos são as maiores vitima..> do 
trânsito." 

Os números do DNER 

A trágica estati.stica do DNER mostra que, além dos 8 mil mortos das es
tradas brasileiras em 1972, outros 100 mil ficaram feridos e 19 mil veículos 
foram destruídos compl.etamente. As .estradas que cruzam a pai.sag.em da 
Guanabara e o Estado d-o Rio são as mais perig-osas, com 5 mil acidentes 
(22% do total), vindo depois as de São Paulo, com 4.254 (17,8%) e as mi
neiras com 3.666 acidentes (16,2%). Mas, em número de mortes, Minas 
Gerais ganha do resto do Brasil, vindo d·epois São Paulo e Estado do Rio. 
O Maranhão teve apenas 91 acidentes durante todQ o ano passado, o me
nor índice do País. Já o Rio Grande do Norte, com 74 feridos e 17 mortos 
em suas estradas, apresentou a menor porcentagem de danos pe.ssoais 
(0,6%). 

Três foram os meses mai.s perigosos. Julho com 2.183 acidentes, maio com 
2. 093 e dezembro com 2. 043, vindo os outros com média mais baixa, mas 
nunca inferior a 1.600 acidentes mensais. Aos sábados e doming·os ocor
rem 32% dos acidentes, principalm~mte entre 16 e 22 horas. 
Os números do DNER indicam que os desastres com carros de passeio são 
mai.s graves. A metade deles tem vítimas fatais. As rodovias estatistica
mente mais perigosas do País, pela ordem de volume de acidentes, são: 
Via Dutra, Anchieta, Raposo Tavares, antiga Rio-São Paulo, Régis B!t
tencourt, Washington Luís, Caraguatatuba, Castello Branco, Marechal 
Rondon e Estrada Velha do Mar. 
O recorde da Rodovia Presidente Dutra tem sua razão de .ser. Passam 
por ela diariamente, em média, 11.850 carros de pass·eto e 11.163 comer
ciais. Teve acidentes como o do dia 14 de junho último envolvendo 17 
veículos ao mesmo tempo, matando 4 p·essoas e ferindo 21. Já em 21 do 
mesmo mês, ainda em conseqüência da neblina, num só acidente com 
12 veículos, morreram 6 .e ficaram feridos 18. 

Os jornai.s divulgaram, no.s feriados de Finados do ano passado, 48 aci
dentes só na Via Dutra, envolvendo 59 veículos e 22 mortos." 

Nas metrópoles, as frotas estab-elecem o sistema de trabalho na base de co
missão. Os choferes se lançam, loucamente, na busca de fazer o .suficiente para 
atender à empresa e garantir o pão-nosso-de-cada-dia. 

E voltando às fontes do Documento da CNBB baseado nas informações do 
DNER, no Departamento de Pesquisas de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro, 
acrescentamos, ainda, outros dados que completam o quadro dantesco 

"Outras consetlüências 
Os males do trânsito não devem ser analisados apenas em função das 
estati.sticas de mortos. Há, ainda, os feridos e aquele.s que nunca che
garam a se recuperar totalmente. É mais um problema social para o 
Governo: diminuição da força produtiva do Pais e prejuízo para todos. 
A Sociedade Brasileira de Ortopedia diz que quase 10% da população 
brasileira é constituída d·e mutilados, ou portadores de defeitos físicos 
e limitações de vários tipos. Nesse mesmo estudo, afirma que a grande 
maioria. dos 9 milhões de pessoas defeituosas foi vitima de acidentes de 
trânsito. 
Para onde vamos? 
Os países mais desenvolvidos estão conseguindo, com uma série de me
didas diminuir os indices de acidentes. Assim. nos Estados Unido.l, em 
1966, 'os acidentes mataram 5,6 pessoas por 100 milhões de automóveis 
milha, taxa que caiu para 5,4 em 1968, 5,2 em 1970 e para 4,7 no ano 
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seguinte. o objetivo é conseguir a redução para 3,6 mortos por 100 mi
lhões de automóveis/milha até 1980. 
Na Inglaterra, em 1972, o número de vítimas diminuiu em 3%. No 
Brasil tem ocorrido o inverso. Em 1972, o número d·e acidentes cresceu 
em 7% em relação ao período anterior." 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, demonstrado está que a morte ronda 
as nossas familia.s. 

O nosso irmão ora está esmagado pelo carro ora mutilado. o nosso irmão 
pode ser o órfão ou a viúva. ' 

A nossa liderança, ao dar sua solidariedade à Campanha da CNBB, junta 
a sua voz ao clamor, no sentido de que nas ·escolas nao fábricas na imprensa 
nas igrejas, nos sindicatos, nas repartições, autoridade .e pOV·O se unam para 
defender-nos, d·essa calamidade. 

Aqui, no Congresso Nacional. temo-nos voltado constantemente para o pro
blema do trânsito, sob o ponto de vista que mais de perto nos diz respeito. 

Há pouco, pedi à Secretaria de Informações para que o computador nos 
oferecesse o número de projetas de J.e!. E a resposta foi de oitenta e uma pro
posições de natureza diversa. Isto reflete a extrema preocupação do Congresso 
Nacional com respeito ao trânsito. 

Temos em mãos o resultado da r·esposta do computador relativamente à 
nossa preocupação com o problema de trânsito nos diversos títulos, além do do
cumento da Comissão Especial de Veículos Automotores e Tráfego da Câmara 
<ias Deputados, referido no texto do nosso discurso, que se d·ateve no estudo e 
na análise das causas que flagelam a nossa sociedad.e, atravé.> do uso indevido 
e imprudente dos automóveis. 

Impõe-se, ao fim destas considerações, que mobilizemos todos os recursos, 
em todas a.s áreas, mobili~emos os nossos esforços para disciplinar o tráfego. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex." permite-me um aparte? 
O SR. JOSÉ LINDOSO - Ouço V. Ex." 
o Sr. Franco Montoro - Apenas para reforçar a parte final do discurso de 

V. Ex.", relativamente ao apoio da Lid·erança e da Bancada da Maioria a esta. 
tese. Neste momento, a.o abordar este tema e ao indicar ·esta série de projetas 
do Congresso, V. EX.", na realidade, fala em ne>me de todo o Senado. O MDB, 
por nosso intermédio, vem manifestar seu inteiro ap·oio à.s sugestõe.> lembradas 
por v. Ex." e à d·enúncia dos dados alarmantes que V. Ex." traz ao Plenário. 
Entre esses projetas, muitos pertencem a Re·presentantes do MDB como outros, 
a Representantes da ARENA. E.lta é, realmente, uma causa nacional. Acima das 
divisões partidárias, ARENA· e MDB devem-se dar as mãos no apoio a esta 
oportuna campanha lembrada pelo Episcopado Brasileiro. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeç.o o aparte de V. Ex.", nobre Senador Fran
co Montara. Ef·etivamente, essa campanha de educação e de disciplina do trân
sito - convocada pelo Episcopado Brasileiro - é uma campanha que se coloca 
acima dos partidos; é uma campanha emin·entemente nacional e, el..> que, a voz 
autorizada de V. Ex.", representante da Minoria no Plenário, neste momento, dá 
o s·eU aval a esse pre>pósito, unindo-nos todos, em nome do Senado, para pedir, 
a quem de direito, na sociedade e na esfera administrativa, que nos mobilizemos 
para superar esse trágico problema. 

Melhorar estradas, criar a mentalidade para o transeunte -e para o chofer, 
de que o automóvel pode levar-nos à morte, no sonho da velocidade, é impera
tivo nacional. 

Vamos-nos ajudar na cruzada de racionalizar o tráfego. JJ; um g·esto brotaco 
da caridade cristã, na sementeira da Campanha da Fraternidade: é um impe
rativo de interesse nacional em nome de nossa sociedade. É um mandamento 
positivo em favor da paz na família brasiJ.eira, que vem s·endo flagelada pela 
morte brutal e freqüente de seus membros, nas estradas, nas ruas, que devem 
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ser caminhos do progresso e não vias fúnebres, ensopadas de lágrimas e de 
sangue. (Muito bem! Palma..~.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvimos, hã 
poucos momentos, !? pronunciamento df? nobre. Senador José Sarney, apontando 
os dados da elevaçao da taxa de inflaçao, nos ultimes meses e a reafirmação de 
sua confiança em que o Governo tomará a~ medidas para que nos próximos 
meses não tenhamos a manutenção dessa elevada taxa de inflação. 

Os votos do nobre Senador José Sarney são os de todos os braslleiros mas 
desejamos, Sr. Presidente, pedir a atenção das autoridades responsáveis para u~ 
aspecto fundamental do combate à inflação. 

O combate à inflação tem sido feito no Brasil por várias medidas, muitas 
delas acertadas. Mas, há um ponto negativo que é preciso com urgência corri
gir: é preciso evitar que o combate à inflação venha a reéair sobre aqueÍes que 
menos podem. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, os dados fornecidos pelo DIEESE - De
partamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Económicos de São Pau
lo. De acordo com os dados desse organismo, cuja respeitabilidade e seriedade 
são reconhecidas por todos, em janeiro último .. o aumento do custo de v:da, em 
São Paulo. foi de 4%. Em fevereiro, 3,9%. Os dados relativos a março não foram 
ainda publicados, mas aproximam-se também da ordem dos 4%. 

o que se verifica, Sr. Presidente, é que nos dois primeiros meses o aumento 
é da ordem de 8%. E quanto foi o aumento da remuneração dos emnregados 
das várias categorias profissionais, nesse período? 

o Governo anunciou e fez todas as previsões na base dos famosos 12%, 
que seria a inflação do ano passado. O resíduo inflacionário. calculado para 
efeito de ajustes salariais, foi de 12%. As várias categorias profissionais tiveram 
aumentos variáveis. os que tiveram um aumento de 12%, de acordo com as 
previsões do Governo, nesses dois meses, receberam apenas 2% de aumento no 
seu salário· os que tiveram 15% receberam 2,2 ou 2,3. A situação é esta. O salá
rio foi aumentado na ordem de 2% e fração, e o custo de vida subiu na ordem 
de 8%. 

É, realmente, sério esse aspecto do problema. É preciso que nas medidas a 
serem tomadas, quando se fala na verdade dos preços, quando se fala na ver
dade cambial, se tenha presente também que deve haver uma verdade salarial, 
para que o combate à inflação não venha a recair sobre aqueles que menos 
podem. É indispensável que, nos estudos que se estão processando para o com
bate à inflação, não se esqueça o Governo de tomar medidas para uma política 
salarial mais justa, uma politica salarial que atenda a esta elevação do custo de 
vida, e que leve em conta o aumento da produtividade. 

Em suma, que a legislação sobre reajust~s salariais, agora fixada, seja efe
tivamente cumprida. Ao se calcular a inflaçao, tenhamos presente que, no ano 
passado. o cálculo foi de 12% e o aumento dos salários, conforme a categoria, 
começou em setembro para terminar no próximo mês de setembro, em julho, 
para terminar no próximo mês de julho. A previsão não correspondeu à reali
dade e quanto ao aumento da produtividade nacional no ano anterior, 1973. 
foi ele da ordem de 9,5%. É o aumento do produto bruto, reduzida a elevação 
da população. É um dado de validade discutível, mas é um dado que a lei es
tabeleceu: a produtividade nacional. Os trabalhadores pedem coisa diferente. 
Eles pediriam a produtividade setorial. O Governo não concedeu mas estabele
ceu a produtividade nacional. Pois bem, essa produtividade foi da ordem de 9,5% 
aproximadamente. Mas o índice de produtividade, para efeito salarial, fixado 
pelo Governo, foi na base de 3,5%. Isto significa que aqueles que vivem dos 
seus salários estão pagando pesadamente com a sua contribuição para o combate 
à inflação. 
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Há pouco, o nobre Senador José Llndoso lembrava a Indústria automobilís
tica, que tem muitos aspectos positivos e muitos negativos. Entretanto, o apoio 
que se tem dado à indústria automobllistlca é, talvez, muito superior àquele que 
lhe seja razoavelmente devido. 

O economista Gentil Noronha, em publicação feita em fins de 1973, dizia: 

"Setenta e sete por cento da poupança brasllelra destinada ao crédito 
d!reto ao consumidor, Isto é, vendas a prazo, foram absorvidos pelas 
empresas fabricantes de automóveis." 

Esse dado de um llustre economista foi objeto de debates, mas é Inegável 
que, hoje, há grande facllldade para compra de automóvel, com um período 
de carência de três ou quatro meses. Só a partir desse prazo é que se começa a 
pagar as prestações, e o financiamento chega a quatro anos. 

Será razoável que se concedam tão grandes facllldades para o automóvel e 
se criem dificuldades, por exemplo, para a compra da Casa, quando se exige 
poupança prévia e se impõe correção monetária, juros e, além disso, uma taxa 
cobrada de alguns setores do sistema brasileiro de financiamento. 

O Sr. Eurico Re2end'e - Permite-me V. Ex." um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Há, positivamente, um tratamento desigual. 
É preciso que, nas medidas a serem anunciadas, o Governo se lembre dessas 

camadas mais humildes, as que estão sofrendo mais pesadamente as conseqüên
cias do processo inflacionário, po!.s sobre elas é que vem recaindo o peso maior 
na contribuição para o combate à Inflação. 

ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Re2ende - V. Ex." dá uma notícia, à Casa que, creio, poucos 
usuários de automóveis conhecem: um prazo de carência de três ou quatro 
meses para pagarem a primeira prestação do automóvel adquirido. Confesso a 
v. Ex." que, no DiStrito Federal e no meu Estado, não se observa esse privilégio. 
E, quanto ao prazo de 4 anos, também estou achando que v. Ex." está operando 
em termos de otimismo ou. então; de política para o futuro. Quer-me parecer 
que a regra geral, aí, é de trinta e seis meses. É o normal. Deve haver exceção 
para um Senador do prestígio de v. Ex.11., que tem vizinhança física, geográfica 
e mental com a indústria automobilística, cuja sede é São Paulo. Mas, Sr. Se
nador Franco Montoro, naturalmente que. quando V. Ex." diz que há desníveis 
e ainda muitas diScriminações, a Casa toda e o próprio Governo concordam. 
V. Ex." vem, sistematicamente, sentindo, e mais do que sentindo, tendo a cer
teza, através da leitura dos discursos de todos os Presidentes Revolucionários. 
que a Nação ainda terá que passar por uma fase de sacrifício. O que importa, 
entretanto, num pais de dimensões continentais, como o nosso, que está saindo 
a duras penas da faixa do subdesenvolvimento para a de desenvolvimento, é o 
resultado global, e este é altamente favorável ao Brasil. V. Ex." vê. por exemplo: 
ao tempo em que v. Ex." era Ministro do Trabalho, o percentual de desemprego 
devia ser multo maior do que o atual. Leio toda semana, em jornais de Brasília, 
ofertas de emprego, quando, no passado, o desemprego era uma coiSa tremenda. 
principalmente, no eixo Rio-São Paulo. O Governo Instituiu as bolsas de estudo 
para o trabalhad·or, as quais, em certos casos, oferecem até o 20.0 salário. Uma 
bolsa, em média, dá Cr$ 360,00; o trabalhador recebe até o 13.0-salário, e se 
ele recebe mais cinco bolsas, o que é freqüente, ele tem o 18.0 salário. Temos o 
plano de valorização sindical, enquanto na época de V. Ex.a o Sindicato possuía, 
apenas, um caráter reivindicatório, de pressões, umas legitimas e outras ilegíti
mas. Hoje tem, também, o cunho de prestação d·e serviços. Veja V. Ex." os ambu
latórios de serviço dentário e médico. E, para resumir, todas as confederações 
de trabalhadores entendem duas verdades: primeira, que ainda há um período 
de sacrifício; e segunda, que a situação, globalmente considerada, melhorou e 
melhorou muito. Então, V. Ex.". nesta parte, não interpreta o sentimento na
cional, porque prefere ficar nos descaminhos de um pessimismo injustificável. 
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O SR. F·RANCO MONTORO - Diz V. Ex." que os trabalhadores compreen
dem. Lembro a V. Ex." que o único setor que se dirigia ao Congresso, trazendo 
algumas reivindicações. está sob intervenção federal: a ConfederaçãCJ Nacional 
dos Trabalhadores em Empre.sas de Crédito. É sinal de que os trabalhadores não 
estão assim tão satisfeitos. 

V. Ex." pinta um quadro cor-de-rosa. É o quadro que v. Ex." vê. O quadro 
real do povo brasileiro é outro, muito outro. 

Diz V. Ex." que o balanço conjunto é muito bom. Vou ler para V. Ex." um 
trecho do relatório da ONU sobre este crescimento eufórico de Produto Na
cional Bruto, de renda per capita. Para muitos isto é tudo. Não para os econo
mistas independentes, competentes como por exemplo do Banco Mundial - e 
sabe v. Ex." que ele não tem fins lucrativos, pois foi criàdo pela ONU para cuidar 
do problema do desenvolvimento. E o que nos diz o relatório? 

"O estado de desenvolvimento na maioria dos países que se encontram 
nesse processo (países em desenvolvimento) é inadmissível e vai pioran
do cada vez mais. É inadmissível, porém, não pela ausência de progres
sos. Pelo contrário, houve notáveis avanços. o crescimento económico 
global desses países durante a Primeira Década para o Desenvolvimento, 
medido em termos do Produto Nacional Bruto (PNB), foi impressionante. 
Para muitos deles ... " 

Não apenas se refere ao Brasil, evidentemente. É o quadro geral. E faço 
questão de mencionar. Não se acusa a este ou àquele Governo. É o quadro geral, 
sério, que precisa ser meditado, conhecido e enfrentado. Dizem: 

"Para muitos deles foi a década de resultados mais frutíferos na sua 
história, em função de termos económicos brutos (PNB) ou renda "per 
capita". Esses parâmetros económicos não refletem o que está ocorrendo 
na vida individual das grandes massas de população nos países em de
senvolvimento. Entretanto, em definitivo, o melhoramento da vida in
dividual das grandes massas da população é a finalidade fundamental e 
irrecusável do desenvolvimento. Que podemos dizer de um mundo em 
que centenas de milhões de pessoas não são apenas pobres, falando es
tatisticamente, mas, além disso, defrontam-se com privações cotidianas 
que degradam a dignidade humana até níveis em que não há estatística 
capaz de descrever adequadamente." 

É a distinção que deve ser feita. 

Não vejam, Srs. Senadores, uma crítica a este ou àquele Governo, mas não 
queiramos ocultar a realidade cobrindo o sol com uma peneira. Desenvolvimento 
não é aumento do Produto Nacional Bruto; desenvolvimento é Populorum Pro
gressio, para usar o termo lapidar da Encíclica de Paulo VI. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me honra com um aparte? 

o SR. FRANCO MONTORO - É o progresso dos povos. é a melhoria do 
nível de vida das populações! O termómetro é esse, e por isto não me venham 
falar em bolsas de estudo, não me venham falar em assistência realizada pelo 
Sindicato. 

A função do Sindicato não é prestar assistência médica, odontológica ou 
farmacêutica; a função do Sindicato, deferida pela Constituição, é lutar pela 
defesa dos interesses da população! 

E o que está acontecendo com o salário? 

Quando se fala em participação no desenvolvimento, é preciso ter presente 
o salário, que é aquela parcela que o empregado recebe todos os meses, corres
pondendo à sua parte no desenvolvimento. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." vai-me permitir? ... 
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O SR. FRANCO MONTORO - Li há pouco um estudo feito pelo Sindicato 
dos Bancários em que eles apontavam estes dados. Se o salário mínimo, nos 
últimos anos, tivesse tido aumento igual ao aumento obtido pelos bancários, se
ria de Cr$ 600,00, e é de Cr$ 312,00. E notem; é na faixa do salário mínimo que 
está a maior parte da população brasileira. Isto revela que o Brasil está au
mentando o seu Produto Bruto. 

O País está cada ve!l: mais rico, mas a sua população cada vez mais pobre. 
Este é o dado, objetlvo e lrr-ecu.sável. Quem o afirma, nobre Senador Eurico Re
zende, é o Presidente Ernesto Geisel. no seu coraj aso discurso feito no Ministério. 
É preciso não deixar isto num plano secundário. 

Ainda agora ouvimos o Senador Helvídio Nunes protestar também contra 
um dado concreto. O Banco do Nordeste do Brasil, nos últimos anos, aumentou 
de 80% o seu financiamento no setor industrial e urbano e só de 20% o finan
ciamento dedicado ao melo rural à agricultura.. à pecuária. É o mesmo pro
blema. 

É preciso olhar para estas bases do Brasil; é preciso olhar para os peque
nos. Isto, em nome de uma economia sadia. Não nos iludamos com números 
ligados ao aumento material do PNB. É preciso olhar a realidade objetlvamente; 
e pedir ao Governo que. nos seus estudos de combate à inflação, não venha au
mentar, ainda mais, este sacrifício imposto ao trabalhador. Porque. se compa
rarmos em termos reais a diminuição do salário mínimo e a elevação, em ter
mos reais e nominativos. dos lucros, chegaremos a resultados impressionantes 
de injustiças. 

A função do Governo não é ficar de braços cruzados, esperando que se ope
re através de uma lei, a da livre concorrência, o reequilíbrio. Não! A função do 
Governo é dar uma proteção especial àquele que mais precisa e evitar que 
esses desníveis se agravem. E é neste sentido que fazemo~ um apelo. 

Não vejam, Srs. Senadores, uma crítica a este ou àquele Governo. O quadro 
é antigo. 

V. Ex.a. como sempre, refere-se ao tempo em que fui Ministro do Trabalho. 
Quero lembrar. mais uma vez. que o tempo em que estive no Ministério do Tra
balho foi um tempo de união nacional. A este Ministério pertenceram represen
tantes da UDN, inclusive o ilustre líder Virgílio Távora foi meu companheiro d·e 
M'nlstério; representantes do PSD, do PTB e dos pequenos Partidos. Foi um 
Governo de união nacional, que lutou de uma forma que certamente não desa
bonou nenhum dos seus membro.s. E, quando v. Ex.R recorre a esses argumentos, 
revela que não tem melhores argumentos. Estamos discutindo a situação atnal, 
o Brasil de hoje apelando medidas para amanhã! Não é fazendo acusações 
vagas ao passado que nós cumprimos o nosso dever de, em nome do Congresso, 
apontar ao Governo os problemas reais e pedir ao Governo soluções efetivas 
para esse problema. 

Dou o aparte ao Senador Eurico Rezende, mas pedindo que S. Ex.a fique nos 
termos em que o problema está colocado. Estou propondo que o Governo, nas 
suas medidas para o combate à inflação, corrija esse desnível, que, como disse 
S. Ex.a, vem sendo apontado por todos. Mas, não podemos limitar-nos a apontar 
os desvios; é preciso corrigi-los. 

O Sr. Eurico Rezende - Começo por estranhar porque qualquer homem pú~ 
blico. através àe um mínimo de vaidade, fica multo satisfeito, alegre, eufórico. 
quando a gente exibe para a opinião pública um dado curricular dele, da mais alta 
importância, de que foi Ministro de Estado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas não foi isso que V. Ex.a fez. V. Ex.a in
sinuou que agora os sindicatos têm uma posição excelente e que "ao tempo que 
V. Ex.a foi Ministro" eles eram uma espécie de baderna ... V. Ex.a não usou 
a expressão, mas, ... 
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O Sr. Eurico Rezende - Quem me dera que V. Ex." tivesse oportunidade de 
dizer que eu já fui Ministro de Estado. Mas isto fica por conta da modéstia de 
V. Ex.", que não gosta que se mencione ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não é este o problema. V. Ex." está fugin
do ao problema . 

. O Sr. Eurico Rezende - Mas, quero dizer a V. Ex." que a leitura do re
lataria da ONU, feita por V. Ex.", em nada invalidou, reunidas todas as vê
nias, o ~eu ar~ur_nent~. O Brasil ainda terá uma faixa_ de penitência, e longa, 
Um decenio so e mmto pouco na vida de uma naçao; pode ser muito na 
vida de uma pessoa ou na vida de uma família, mas num país com erros e 
enfermidades centenários como o nosso, já se operou verdadeiro milagre. E 
o relatório da ONU dá o quadro geral, principalmente da América Latina, 
cujos dados são mais precisos. Mas a ONU não individualiza a situação do 
Brasil. E outros órgãos da ONU têm colocado o Brasil numa posição de van
guarda, em matéria de desenvolvimento económico, em toda a América La
tina. V. Ex." não nega isso. E o pais da América Latina que mais tem pro
gredido - vale dizer o que menores diferenças e discriminações so-ciais pos
sui. Então, V. Ex." não disse nada. 

O SR FRANCO MONTORO - Permita-me V. Ex.", não é Isso que diz a 
ONU e não é isso que diz o Presidente da República, em seu discurso. Sua 
Excelência o Presidente Geisel, que V. Ex.a. deveria representar aqui, foi mais 
objetivo: ele disse que o desnível de renda no Brasil é dos mais graves do 
Ocidente. 

É preciso acabar, de uma vez por todas, com esse ufanismo! Mudou o Gover
no. A palavra do Presidente é diferente? 

O Sr. Eurico Rezende - Não, Excelência. Neste ponto, eles têm sido iguais. 

O SR. FRANCO MONTORO- O desnível de renda no Brasil é dos mais graves 
do Ocidente. Quem o diz é o Presidente Geisel. 

O Sr. Eurico Rezende - A fala presidencial dos quatro Governos da Revolução 
a respeito desse problema é imutável. Não estamos acenando com um país já 
vivendo num regime de muito otimismo, de muita euforia. Há um período de 
sacrifício reprodutivo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas que seja de todos. É o que proponho, que 
não· seja apenas de unia parte. 

O Sr. Eurico Rezende- v. Ex." desejava que houvesse uma gazua para trans
formar o Brasil e dar-ll1e condições competitivas com os Estados Unidos. Mas isto 
é um trabalho lento, um trabalho de gerações. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não interessam as condições competitivas com 
os Estados Unidos; interessa é o bem-estar da população brasileira. 

O Sr. Eurico Rezende - Mas isto estamos alcançando, nobre Senador. 
O SR. FRANCO MONTORO- Então, interessa que o sacrifício seja distribuído 

igualmente entre toda a população. Não estamos agravando, estamos fazendo 
com que os pobres fique mais pobres e os ricos, mais ricos. E quem diz isto, tam
bém, nobre Senador, ao contrário do que diz V. Ex.", é a ONU, no seu último 
relatório. 

O Sr. Eurico Rezende - Estamos num regime capitalista, nobre Senador. 
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." diz que a ONU não fala no Brasil, que 

não chega ao Brasil, mas ela fala, dando, inclusive, números estatísticos. 
Estamos no fim do Expediente ... 
O Sr. Eurico Rezende- Bem, não vou mais apartear, porque V. Ex." desapro

pria as intervenções da gente, fratura o pensamento, liquida com as frases. Desse 
modo, apenas, quero dizer a V. Ex." o seguinte: tenha a mesma paciência, nobre 
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O SR. FRANCO MONTORO - Li há pouco um estudo feito pelo Sindicato 
dos Bancários em que eles apontavam estes dados. Se o salário mínimo, nos 
últimos anos, tivesse tido aumento igual ao aumento obtido pelos bancários, se
ria de ·Cr$ 600,00, e é de Cr$ 312,00. E notem; é na faixa do salário mínimo que 
está a maior parte da população brasileira. Hto revela que o Brasil está au
mentando o seu Produto Bruto. 

O País está cada vez mais rico, mas a sua população cada vez mais pobre. 
Este é o dado, objetivo e irrecu.sável. Quem o afirma, nobre Senador Eurico Re
zende, é o Presidente Ernesto Gelsel. no seu corajoso discurso feito no :Ministério. 
É preciso não deixar Isto num plano secundário. 

Ainda agora ouvimos o Senador Helvídio Nunes protestar também contra 
um dado concreto. O Banco do Nordeste do Brasil, nos últimos anos, aumentou 
de 80% o seu financiamento no setor industrial e urbano. e só de 20% o finan
ciamento dedicado ao melo rural à agricultura, à pecuária. É o mesmo pro
blema. 

É preciso olhar para estas bases do Brasil; é preciso olhar para os peque
nos. Isto, em nome de uma economia sadia. Não nos iludamos com números 
ligados ao aumento material do PNB. É preciso olhar a realidade objetlvamente; 
e pedir ao Governo que. nos seus estudos de combate à inflação, não venha au
mentar, ainda mais, este sacrifício imposto ao trabalhador. Porque. se compa
rarmos em termos reais a diminuição do salário mínimo e a elevação, em ter
mos reais e nominativos. dos lucros, chegaremos a resultados impressionantes 
de injustiças. 

A função do Governo não é ficar de braços cruzados, esperando que se ope
re através de uma lei, a da livre concorrência, o reequilíbrio. Não! A função do 
Governo é dar uma proteção especial àquele que mais precisa e evitar que 
esses desníveis se agravem. E é neste sentido que fazemo.~ um apelo. 

Não vejam, Srs. Senadores, uma crítica a este ou àquele Governo. O quadro 
é antigo. 

V. Ex.a., como sempre, refere-se ao tempo em que fui :Ministro do Trabalho. 
Quero lembrar. mais uma vez. que o tempo em que estive no :Ministério do Tra
balho foi um tempo de união nacional. A este Ministério pertenceram represen
tantes da UDN, inclusive o ilustre líder Virgílio Távora foi meu companheiro d·e 
M'nistério; representantes do PSD, do PTB e dos pequenos Partidos. Foi um 
Governo de união nacional, que lutou de uma forma que certamente não desa
bonou nenhum dos seus membros. E, quando V. E:c." recorre a esses argumentos, 
revela que não tem melhores argumentos. Estamos discutindo a situação atual, 
o Brasil de hoje apelando medidas para amanhã! Não é fazendo acusações 
vagas ao passado que nós cumprimos o nosso dever de, em nome do Congresso, 
apontar ao Governo os problemas reais e pedir ao Governo soluções efetlvas 
para esse problema. 

Dou o aparte ao Senador Eurico Rezende, mas pedindo que S. Ex ... fique nos 
termos em que o problema está colocado. Estou propondo que o Governo, nas 
suas medidas para o combate à inflação, corrija esse desnível, que, como disse 
s. Ex.", vem sendo apontado por todos. Mas, não podemos limitar-nos a apontar 
os desvios; é preciso corrigi-los. 

O Sr. Eurico Rezende - Começo por estranhar porque qualquer homem pú~ 
bllco. através de um mínimo de vaidade, fica multo satisfeito, alegre, eufórico, 
quando a gente e:cibe para a opinião pública um dado curricular dele, da mais alta 
importância, de que foi Ministro de Estado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas não foi isso que V. Ex.r. fez, V. Ex.n in
sinuou que agora os sindicatos têm uma posição excelente e que "ao tempo que 
V. Ex.o. foi :Ministro" eles eram uma espécie de baderna ... V. Ex.o. não usou 
a expressão, mas, ... 
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O Sr. Eurico Rezende - Quem me dera que V. Ex." tivesse oportunidade de 
dizer que eu já fui Ministro de Estado. Mas isto fica por conta da modéstia de 
V. Ex.", que não gosta que se mencione ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não é este o problema. V. Ex." está fugin
do ao problema. 

O Sr. Eurico Rezende - Mas, quero dizer a V. Ex." que a leitura do re
latório da ONU, feita por v. Ex.", em nada invalidou, reunidas todas as vê
n!as, o meu argumento. O Brasil ainda terá uma faixa de penitência, e longa, 
Um decênio só é muito pouco na vida de uma nação; pode ser muito na 
vida de uma pessoa ou na vida de uma família, mas num país com erros e 
enfermidades centenários como o nosso, já se operou verdadeiro milagre. E 
o relatório da ONU dá o quadro geral, principalmente da América Latina, 
cujos dados são mais precisos. Mas a ONU não individualiza a situação do 
Brasil. E outros órgãos da ONU têm colocado o Brasil numa posição de van
guarda, em matéria de desenvolvimento econômico, em toda a América La
tina. V. Ex." não nega isso. E o país da América Latina que mais tem pro
gredido - vale dizer o que menores diferenças e discriminações so-ciais pos
sui. Então, V. Ex." não disse nada. 

O S-R. FRANCO MONTORO - Permita-me V. Ex.", não e ISSO que diz a 
ONU e não é isso que diz o Presidente da República, em seu discurso. sua 
Excelência o Presidente Geisel, que V. Ex." deveria representar aqui, foi mais 
objetivo: ele disse· que o desnível de renda no Brasil é dos mais graves do 
Ocidente. 

É preciso acabar, de uma vez por todas, com esse ufanismo! Mudou o Gover
no. A palavra do Presidente é diferente? 

O Sr. Eurico Rezende - Não, Excelência. Neste ponto, eles têm sido iguais. 

O SR. FRANCO MONTORO- O desnível de renda no Brasil é dos mais graves 
do Ocidente. Quem o diz é o Presidente Geisel. 

O Sr. Eurico Rezende - A fala presidencial dos quatro Governos da Revolução 
a respeito desse problema é imutável. Não estamos acenando com um país já 
vivendo num regime de multo otim!smo, de muita euforia. Há um período de 
sacrifício reprodutivo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas que seja de todos. É o que proponho, que 
não· seja apenas de uma parte. 

O Sr. Eurico Rezende- V. Ex." desejava que houvesse uma gazua para trans
formar o Brasil e dar-lhe condições competitivas com os Estados ·unidos. Mas isto 
é um trabalho lento, um trabalho de gerações. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não interessam as condições competitivas com 
os Estados Unidos; interessa é o bem-estar da população brasileira. 

O Sr. Eurico Rezende - Mas isto estamos alcançando, nobre Senador. 
O SR. FRANCO MONTORO- Então, interessa que o sacrifício seja distribuído 

igualmente entre toda a população. Não estamos agravando, estamos fazendo 
com que os pobres fique mais pobres e os ricos, mais ricos. E quem diz isto, tam
bém, nobre Senador, ao contrário do que diz V. Ex.", é a ONU, no seu último 
relatório. 

O Sr. Eurico Rezende - Estamos num regime capitalista, nobre Senador. 
O S.R. FRANCO MONTORO - V. Ex." diz que a ONU não fala no Brasil, que 

não chega ao Brasil, mas ela fala, dando, inclusive, números estatísticos. 
Estamos no fim do Expediente ... 
O Sr. Eurico Rezende -Bem, não vou mais apartear, porque V. Ex." desapro

pria as intervenções da gente, fratura o pensamento, liquida com as frases. Desse 
modo, apenas, quero dizer a V. Ex." o seguinte: tenha a mesma paciência, nobre 

• . 

• 
.. 
õ 



-74-

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, regimentalmente, porque fui con
vocado ao debate pelo orador que representa o Estado de São Paulo, o nobre Se
nador Franco Montara, que acaba de deixar a tribuna, desejo fazer algumas con
siderações rápidas em torno das suas assertivas no Plenário do Senado, quando 
S. Ex."' analisa, na repetição, por vezes monótona - porque lamentavelmente, 
não acrescenta, nesses anos todos, nada de novo, nas colocações feitas - à polí
tica económica e salarial da Revolução. Desejo fazer algumas observações, e sou 
movido a isso, para que a verdade fique nos Anais da Casa. 

S. Ex." convocou-me ao debate - ao se referir à indústria automobilística e 
fez um equacionamento do problema, da assistência e do financiament·:> à inrlús
tria automobilistica com a assistência e o financiamento do Plano Habitacional -, 
para, evocando autores estrangeiros e nacionais, buscando muletas aqui e ali, 
dizer que há uma disparidade flagrante e injustificável entre os dois processos de 
crédito que fomentam e garantem o desenvolvimento desses dois setores promisso
res da indústria nacional. 

Quero, portanto, fazer o primeiro reparo. A indústria automobilística, Sr. 
Presidente, está financiada por capital livre, inclusive egresso de outras nações. 
dentro da técnica de poupança estrangeira que aqui vem para ajudar a desenvol
ver o País na linha do nosso capitalismo vigiado, mas aberto a todos quantos 
queiram ajudar o Brasil a crescer. 

O Banco Nacional da Habitação, responsável pela política de financiamento 
da casa própria, tem financiamento inteiramente diverso. Esse dinheiro não é 
proveniente do capital poupado em outros negócios e ingresso no País para gerar 
lucros e fomentar riquezas. Esse dinheiro é proveniente do Fundo de Garantia, 
pertence ao trabalhador, é resultante do suor dos operários, e que, aplicado sabia
mente pela política revolucionária, possibilitou um incremento extraordinário, no 
Plano de Habitação, no Plano da casa Própria, para trabalhadores brasileiros. 

O Governo poderia, como administrador desses recursos, deixar que se desva
lcrizasse pelo processo inflacionário, porque é um dinheiro que pertence ao tra
balhador. Por este motivo, há necessidade da correção monetária, para que, na 
hora da restituição. correspondesse ele, exatamente, aquilo que representou de 
esforço na sistemática que substituiu o Instituto da estabilidade. 

O nobre representante de São Paulo, conhecendo .. porque S. Ex."' conhece, 
fazemo-lhe justiça, as duas situações tão diferentes de conteúdo filosófico, tão 
diversificado e com justificações tão distintas, não poderia confundi-las .. para im
pressionar, em discurso fácil e rotineiro, sem nada acrescentar, num tom de aná
lise séria e profunda. S. Ex."', o nobre Representante de São Paulo, tem o vezo, 
aqui, de trazer, com freqüência, a evocação dos relatórios da ONU; de t11azer aqui, 
para brandir, no Plenário do Senado, a Carta dos Direitos Humanos. Esquece 
S. EX."' que, pelo princípio de autodeterminação dos povos, na convivência geral 
das Nações, baseado nos princípios fundamentais, nós temos as nossas leis pró
prias e sabemos resolver, pelo poder de criatividade. a nossa problemática. Não 
adianta buscar a ONU, para fazer o exame distanciado da nossa realidade, quan
do essa evocação lirlca revela, talvez. quem sabe, uma frustração de um delegado 
das Nações Unida~ e que carrega o pesadelo de não ter jamais alcançado os Pa
lácios da Paz, lá na América do Norte. 

Eu diria, então, Sr. Presidente, que o problema, para nós estudarmos agora a 
inflação, será aquele espelhado no documento hoje objeto de transcrição nos 
Anais da Casa, por lnlclatlva do nobre Senador Virgílio Távora, e que representa 
o pronunciamento do Prof·essor Mário Henrique Simonsen, MiniStro de Estado da 
Fazenda, no dia 20 de março do corrente, e que estabeleceu as linhas gerais, lím
pidas e sinceras, da política económica, da política monetária, da política fiscal e 
da politica financeira do novo Governo. E S. Ex.", o Sr. Ministro não o fez por 
conta própria; fê-lo dentro da nova metodologia do Governo, que não está alheio 
à situação do trabalhador; e confessa, efetivamente, que tudo que se fez, e se fez 
multo. Jorque construir uma naç:ão nas proporções em que estamos construindo, 
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Mas diz o Senhor Presidente, relativamente ao desenvolvimento econôm!co, 
aquilo que encerra uma resposta singela, objetiva e profundamente racional do 
Presidente da República, constando do seguinte texto do discurso feito em recente 
reunião do Ministério: 

Estamos convencidos porém, de que a própria continuidade depende da 
capacidade de mudança em face de alterações sensíveis do quadro con-
juntural interno e externo. · 
ÀS fortes influências inflacionárias que ora nos chegam do exterior, res
ponderemos com redobrada vigilância na contenção da inflação, manten
do os mecanismos de controle de preços e salários ainda indispensáveis à 
contenção de pressões altistas. Buscaremos enquadrar o controle dos pre
ços em esquemas normativos melhor definidos e, no que for possível, semi
automáticos, a salvo, portanto, do arbítrio pessoal sujeito a erros de jul
gamento e até a impulsos não de todo conscientes, e de modo que nunca 
se penalizem os esforços válidos de melhoria da produtividade nem se 
estabeleçam privilégios indefensáveis ou disparidades entre produtores. A 
par disso, as medidas monetárias e fiscais cabíveis, deverão ser tomadas, 
para proteção do consumidor em geral e das ini-ciativas empresariais, das 
quais depende o próprio desenvolvimento acelerado do País. 

Diz o Sr. Presidente da República, portanto, que alerta está para o pro
blema do trabalhador, não com vista a alimentar. por via de um distrf.butivismo 
lírico, a aspirai inflacionária, mas para, através da racionalização dos processos 
da distribuição e da remuneração do trabalho, se po·der responder às necessi
dades da classe operária, buscando a justiça social que é uma constante em toda 
a história da Revolução, para que ela se torne efetiva com o aperfeiçoamento 
dos mecanismos, como insiste o Chefe do Governo na sua fala. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse S. Ex.a o Senador paulista que bolsa 
de estudo nada significa e que assistência médica. através do INPS - e essa 
ilação é possível se fazer - também não significa na·da. Também nós ,poderia
mos dizer que o salário-família, que a imaginação d·e S. Ex. a criou quando Ministro 
de Esta.do, num Governo de coalizão nacional, como ele proclama. e que. mutt.as 
vezes quando aqui referido lhe gera outro desconforto - pois bem, que também 
salário-família nada significa. P·enso exatamente o contrário, Sr. Presidente. São 
medidas suplementares e que vêm melhorar a situação do salário, são subsídios 
indlretos à família do trabalhador •com significação positiva para a distribuição 
de renda e não podem, absolutamente, ser desmerecidos simplesmente para que 
se enfoque, num ponto de vista interamente negativo, aquilo que representa um 
dos instrumentos para re.alizar-se uma aspiração constante da sociedade bra
sUeira, que é a justiça social. Então, nós não poderíamos negar: o PIS, o PASEP e 
toda a série de medidas que foram elaboradas e adotadas no sentido de se criar 
uma estrutura de assistência aos hipo-suficientes e de possibilidade de desenvolvi
mento e de poupança ao trabalhador brasileiro. 

O nobre Senador pelo Ceará, nosso Líder Virgílio Távora, deu as explicações 
de natureza .técnica relativamente à questão do Produto Nacional Bruto, de pro
dutividade do salário e satisfez, ao que sei, ao que senti, a S. Ex.", porque o 
superou na argumentação, em virtude da evidência dos dados e da segurança do 
raciocínio. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, S. Ex.a aqui disse que o Sindicato não foi feito 
para dar assistência social e evocou a Constituição, na ligeireza com que costuma 
fazer sempre suas assertivas. Se o Sindicato tem a sua tradicl•onal finalidade de 
defender, sob o ponto salarial e sob o de interesse material, 03 trabalhadores. a 
própria Constituição garantiu a ele uma nova dimensão e S. Ex." não esteve 
acordado para este ponto, não esteve vigilante para a verdade que deve iluminar 
o caminho de todos os Parlamentares, no desejo de servir ao povo e de construir 
a Nação. E els que leria o § 1.0 , art. 166, da Constituição: 

§ 1.0 -Entre ·as funções delegadas a que se refere este artigo, (e o 
artigo fala sobre a associ~ão profissional ou sindical) compreende-se a 
de arrecadar, na forma da lei, contribuições para o c1 ' · ' da • 
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dos órgãos sindicais e .profissionais e para a execução de programas de 
interes3e das categorias por ele representadas." 

Então, vemos que os sindicatos ganharam em dimensão. Eles perderam aquele 
conteúdo .axtremamente político em que, antes de 1964, estava envolvido e que 
fel fomentado pelos próprios interesses do Governo vigente, para transformá-lo 
em fontes de rebelião e de contestação, fugindo às tradições de ordem e .preju
dicando o crescimento do Brasil. Ninguém, neste Plenário, Sr. Presidente, talvez 
tenha tanta sensibilldade quanto eu, porque admito que tenhamc.s todos grande 
sensibilidade para as questões trabalhistas, Aqui advogamos a participação da 
doméstica no sistema jurídico positivo brasileiro; aqui não toemos silenciado e 
procuramos fazer as colocações exatas, dentro do lntere.s.se rac:onal deste País, 
do Interesse do trabalhador, mas nos afastamos, totalmente, daquelas perspecti
vas que possam ser acoimadas - e disso não tememos, porque a nossa tradição, 
embora não seja longa, é límpida e é positiva nesse sentido, - nos afastamos de 
todos aqueles gestos que ;possam ser acoimados de busca do voto na proJ)Qsição 
de !acUidades Irresponsáveis, para criar situações ou perspectivas que a Nação 
não suporta e que levem o País, portanto, a situações de angústia peran ~e as 
outras Nações nos seus compromissos internacionais e perante a própria Nação 
nos seus compromissos internos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, verificamos que as linhas gerais da polític1. 
Interna e da metodologia do Governo Geisel foram já traçadas que o Senhor 
P!'esidente da República, no discurso em que deu as linhas fundamentais da .sua 
ação governamental, com austeridade e sobriedade, falou à Nação como um .Chefe 
consciente de suas responsabilidades perante a História e que não titubeia ·diante 
das dificuldades inerentes a quem vai tentar uma empresa d·e magnitude extra
ordinária, qual essa de continuar a construir a vida de uma nação, qual seja 
de responder aos anseios de um povo jovem. E disse, efetivamente, que dificul
dade> vamos encontrar, mas falou assim, porque contava, como conta efetiva
mente, com o aplauso, a consciência e a decisão do povo brasileiro de participa•, 
pelo sacrifÍcio e pelo entusiasmo, pelo trabalho e pelas decisões, dessa tarefa 1 áo 
dura quanto enobrecedora, Nenhum dos setores, principalmente os chamados 
setores menos favorecidos, estão esquecidos do Governo, não deste Governo, mas 
de todos os Governos d:a Revolução. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso não ter olhos para ver nem ouvld03 
para escutar, é .preciso dar as costas à História, negar a realidade positiva dcs 
fato3, quem não quer ver a extensão da assistência social ao campo como uma 
das realidades mais significativas da Revolução, quem não quer ver a reforma uni
versitária, com o ingresso em massa dos estudantes, a modificação substancial de 
todo um quadro que, antes de 1964, era constrangedor e vexatório para este Pa's. 
As>im. vamos ingressar, agora, com uma experiência mais se·:llmentada e com 
estudos mais profundos feitos nos Governos anteriores, na área da agricultura. 
levando, inclusive, o sistema empresarial para organizar o trabalho agrícola e 
garantir a produtividade. Há crises, Sr. Presidente, ninguém nega, h~ c~ses no 
Pa's. E a crise, já dizia Lebret, é sinal de crescimento, Sr. Presidente. So nao .sofre 
crises aquilo que está inerte, só não sofre crises aquilo que jaz sem pulsar, sem 
almejar, sem caminhar. Este País, efetivamente, Sr. Presidente, sofre crises e as 
crises são, agora, não .produto da desordem infrene, mas uma decorrência. c!o 
desenvolvimento acelerado da afirmação dos nossos destinos perante a Historia 
e perante o mundo. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a. me permite um aparte? 
O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me V. Ex." com o aparte, nob!'le Senador pelo 

Cearã. 
O Sr. Virgílio Távora- Em seu bellssimo discurso em que, justamente, pro

cura aduzir razões suplementares na contradita que faz às afirmativas do nobre 
Repre~·entante de São Paulo, gostaríamos de traz.er uma contr!J)uição, a mals 
sucinta pos~ivel. Não há exemplo, no mundo, de desenvolvimento de pais nenhum 
sem a luta, sem o esforço, sem os choques, sem as condições, sem as concentra
ções d·e renda, sem as desigualdad.es, mas tudo, no flm, resolvido, tudo .solucionado 
com o enriquecimento gradativo da Nação. Distribuir pobreza é Justamente cami-
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nhar, como fez uma nação sul-americana, de todos nós conhecida, oo:.s anm 
atrás, para .o suicídio, para a inflação descontrolada, para a guerra civ!l. pna o 
sangue e, a1 sim, para ·a luta fratricida. 

O SR. JOSÉ LI:NDOSO- Incorporo o aparte de V. Ex.a a estas palavras de 
resposta e lamento que o nobre Senador por São Paulo, em sua. azáfama de fazer 
funcionar a sua fábrica de projetas sem nenhum alento de just!f!cação, na busca 
de um novo tipo de oratória, que, esta, Nabuco não descobriu, quando reclamava 
que no Senado havia tipos de oradores diversos, pois, ele, aqui nem bem compar.ece 
e já deixa o Plenário, porque busca simplesmente a "Voz do Brasil", na repercu.s..'ião 
das ondas, para atingir o eleitorado desprevenido, longe d-o calor dos debates, 
eleitorado nem sempre afeito à aferição da verdade. 

Lamento que S. Ex.a aqui não esteja, mas os Anais da Casa ·e a resposta a seu 
discurso ficarão, para que se testemunhe que o silêncio não r·epresenta, absolu
tamente, a nossa posição. Nossa posição é aquela dos que têm consciência de que 
pela palavra nós agimos através da tarefa nobilitant•e de esclarecer, pela palavra 
servimos ao Governo, na busca de repor a verdade e de proclamar os seus méritos. 
E, muitas vezes, a verdade queima, a verdade incomoda. Porém, neste Governo 
da Revolução, cujo decênio estamos a comemorar, não temos medo da v·erdade. 

Há erros, Sr. Presidente. Há falhas, Sr. Presidente. Há crise3, Sr. Presidente. 
Mas, que erro.s .são esses, Sr. Presidente? Que falhas são essas. Sr. Presi-:lf:!nte? 
Que crises são essas, Sr. Presidente, quando nós, nos pleitos eleitorais, presididos 
pela Justiça Eleitoral, com todas as garantias, nos comicios da praça, da praça que 
é do .povo, -como dizia castro Alves - temos a resposta mais eloqüente, que é 
o apoio da Nação através do sufrágio universal? 

Pois bem, Sr. Presidente. Qual é a resposta? A resposta é esta: é a Câmara 
dos Deputados com maioria mais do .QUe absoluta; é o Senado na sua quase tota

'Jidade, representando maioria e:x~traordinária, a servir ao Governo. É o Brasil, 
pujante e consciente, a dizer ao Governo que a Revolução está agindo certo, 
porque nós fizemos opção entre a subversão e a ordem, pelo cristianismo contra 
o ateísmo, pela eternidade da Pátria, dentro dos lemas de justiça, da ordem e do 
progresso. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Na presente Sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n.0 11. de 1974 que 
dispõ·e sobre a aposentadoria especial do titular do cargo integrante da Cate
goria Funcional de Taquígrafo. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Nos termo.s regimentais, a matéria será despachada às Comissões de Cons

tituição e Justiça e Diretora. 
Lembro aos Srs. Senadores 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 de veto presidencial. 
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A Presidência convoca o Senado para Sessão Extraordinária, a realizar-.~·e 
amanhã, 3 de abril, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte C' 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 12, de 1074 (apresen
tado pela Comissão de Economia, como conclusão do seu Parece·r n.0 42, de 1972), 
que suspende a proibição contida nas Resoluções 58, de 1968, n.0 79 de 1970 e n.0 

52, de 1972, para ,permitir que o Governo do Estado de São Paulo po.s!a elevar o 
montante de sua divida consolidada, mediante a emis3ão de Bônus Rotativas, 
tendo 
PARECER, sob n.0 43, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ·e juridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 50 minutos.) 
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28.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 3 de abril de 1974 

(Extraordinária) 

PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalhe·rto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquit·a - Flávio 

Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas 
P!llssarinho - Renato Franco - A~exandre Costa - Clodomir Milet -
José Samey - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio 
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara -Wilson Gonçalves -
Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domíc!o Gondim -
Ruy Cal'lleiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco 
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor 
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- José Augusto
Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zan
caner - Benedito Ferreira - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fer
nando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Mattos Leão - Octávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos -
Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra. 

O SR. P&ESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIOS 

DO SR. 1.0 SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à. revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DO :SENADO N.0 14, DE 1974 
DE INICIATIVA DO SJ:NHOR FRESIDEN'l'E DA REP'O'IJLICA 

Fixa o valor do nível de vencimento do Grupo-Direção e Assesso
ramento Superiores, do Quadro Permanente das Secretarias das Seções 
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras pro
vidências. 

O Gongres.so Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Ao nível de classificação de cargos de provimento em comissão, 

integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Per-
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:na,nente das Secretarias das Secões Judiciárias da Justiça Federal d·e Pri
meira Instância, estruturado nos "termos da Lei n.o 5.645, de 10 de setembro 
de 1970, corresponde o seguinte vencimento: 

Vencimento 
Nível Mensal 

Cr$ 

JF-DAS-1 6.390,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 
1961, e respectivas absorções, e as gratificações de r•epresent.ação, referentes aos 
cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em cada 
caso, pelo vencimento fixado no artigo anterior. 

Parágrafo único - A p-artir da vigência dos atos individuais que incluírem 
cs ocupantes dos cargos reclassificados ncs cargos que integram o Grupo de 
que trata a presente Lei, cessará, para os me;mos ocupantes, o pagamento das 
vantagens especiflc'lldas neste artigo, bem como de outras que, a qualquer 
título, venham percebendo, ressalvad·o.s apenas o salário-família e a gratifica
ção adicional po·r tempo de serviço. 

Art. 3.0 - O vencimento fixado no art. 1.0 vigorará a partir da vigência 
C:os atos de inclusão de cargos no novo Grupo. 

Art. 4.0 - o exercício dos cargos do Grupo de que trata esta Lei é incom
patível com a percepção de gratificação r:or serviços extraordinários e de re
pres·entação de gab:nete. 

Art. 5.0 - O; cargos em comissão de Diretor de Secretari·a, ressalvados oa 
que já estejam QCUpad~s r:or titulares em comissão, somente s·erão providos, em 
cada caso, após vacância do.s cargos efetivo.; de Diretor de Secretaria 3-C, dos 
:J.tuais Quadros õas Secretar~·a.; das Seções Judiciárias, cujos dlre1tos foram as
segurados na fonna do art. 6.0 da L·ei n.0 5. 677, de 19 de julho de 1971, o.s 
quais se·rão extintos e supr midcs quando vagarem. 

Parágrafo único - A gratificação de representação, as diárias de que trata 
a Lei n.o 4.019. de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorçõ·es, e outras van
tagens que, a qualquer título. e.:tiverem sendo percebidas pelos ocupant·es efe
tlvos a que se refere este artigo, S·erão absorvidas pelo vencimento fiJrado nesta 
Lei. 

Art. 6.0 - Os cargos de direção superior serão transformados, mediante Ato 
do Pres:dente do Com•elho da Ju.stiça Federal, de acordo com o disposto no arl .. 
7.0 da Lei n.O 5. 645. de 10 de dezembro de 1970. 

Parágrafo únicc - O provimento dos carg-os de que trata o presente artigo 
será feito mediante Ato do Presld·ente do Conselho d·a Justiça Fe:leral. por 
indicação dos Juízes Federais, após aprovação do Conselho, devendo recair a es
colha, para Diretor de Secretaria das Vara.s em Bacharel de Dir·eito e. para Di
reter de Secretaria da Direção do Foro, diplomados em Direito, Administração, 
Ciências Contábeis ou Economia, .;atisfeltos os demais requisitos legais e re
gulamentares. 

Art. 7.0 - A gratificação ·adicional por tempo de serviço dos ocupantes dos 
cargos efetivos a que se refere o art. 5.0 será calculada na forma do disposto 
no art. 10 da Lei n.0 4. 345, de 26· de junho de 1964. 

Art. 8.0 
- As d·espesas decorrente' da apl:cação desta Lei serão at.endidas 

pelo,:; recur<:os orçamentários próprio.s da Justiç·a Federal de Primeira Instfm
cia, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação 
pert1nente. 

Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação r·evogac'a> 
as disposições em contrário. 

• .. 
.. 
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MENSAGEM N.0 86, DE 1974 

Excelentíssimos Senhores Membro.s do Congresso Nacional: 

Nos termos do -art. · 51 da ConstiLuição, tenho a honra de subme.ter à ele
vada deliberação de Vossa Excelências, acompanhado de Mensagem do Senhor 
Ministro-Presidente do conselho da Justiça Federal o anexo ProJeto de Lei que 
"fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da 
Justiça Federal de Primeira Instânc:a e dá outras providências". 

Brasília, em 12 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

MENSAGEM N.O 1/73, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973, DO SENHOR MINISTRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa. Excelência, 

em conformidade com o disposto no art. 1.0 da Lei Complementar n.o 10, de 6 
de maio de 1971, o Projeto de Lei que lixa. os valores dos níve!s de vencimentos 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Pe~manente das Se
cretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância. 

Na elaboração do projeto, pre'\iamente examinado pelo Departamento Admi
nistrativo do Pessoal Clv!l (DASP), foram rigorosamente observadas as diretri
zes de que trata •a Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas as nor
mas de.terminadoras da paridade de vencimentos nos órgãos dos Trê.s Poderes 
da União, em conformidade com o disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da cons
tituição e da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

A fim de se atingirem os princíp'os contidos na si.stemática da legislação 
citada, t:>rnou-se necessária a introdução das normas C•8ntidas no art. 8.0 -e seu 
parágrafo único, do presente projeto, delegando ao Conselho de Justiça Federal 
a competência que, em relação ao Tribunal Federal de R·ecurso.s. já se contém 
na própria Constituição, a fim de ser mantida a flexibilidade prév'sta n8 novo 
Sistema. 

Os cargos em c·omi.ssão de Diretor de Secretaiia, em número de 65 (se~senta 
e cinc·o), são os mesmos atualmente existentes, criados pela Lei n.0 5.677, de 19 
de julho de 1971, parte dos quais são efetivos, remanescentes dos antigo.s cargos 
de Chefe de Secretaria criados pela Lei n.0 5.010, de 30 de maio de 1966, cuja 
situação de efetividade ficou resgu-ardada pelo art. 6.0 da citada Lei n.0 5.677/71, 
até a vacância dos meEmos. 

O projeto, ora proposto, t.em como meta a implantação, no âmbito da Jus
tiça Federal de Primeira Instância, co novo Plano de Classificaçã.o de Cargos 
instituído pela Lei n.o 5. 645/70, de acordo com a escala d·e prioridade referida 
no caput de seu art. 8.0 

O custo estimado do projeto, em relação ao custo atual, para um período de 
13 meses e considerando o número de 6·5 carg·OS ocupados, acarretará o acrésci
mo anual da desp€sa nos seguintes mont•antes: 

1973 .. ''. ''.' ... ' ....... ' ... ' .... ' ... ' ....... . 210.239,00 

1974 .......... ' ....... '. ' ... ' ........ '. ' .... '. 2. 522.868 00 

O custeio do projeto deverá ser atendido pelos recursos a es.:e fim des.tina
dos, sendo absorvidas pelos novos valores de vencimentos todas a vantagens e 
retribuições percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes dos cargos a serem 
reclassific·adcs ressalvados, apenas, o salário-famíl!a e a gratificação adicional 
por tempo de serviço. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa. Excelência as expressões co 
meu mais elevado apreço. - Márcio Ribeiro, Ministro-Pres,idente do Conselho da 
Justiça FMeral. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
n.0 15, de 1974 

DE INICIA'l'IVA DO SENHOR PrucsiDENTE DA REP'OJJLICA 

Fixa os valores de vencimento dos cargos dos Grupos - Atividades 
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio, 
Serviços de Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente das 
Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Ins
tância, e dá outras providências. 

O Congresso Naconal decreta: 

Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a 
que se refere esta Lei, do Quadro Permanente da.s Secretarias das Seções Judiciá
rias da Justiça Federal de Primeira Instância, criados e estruturados com fun
damento na Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes 
vencimentos: 

I - Grupo - Atividades de Apoio Judiciário 

Níveis 

JF-AJ-8 
JF-AJ-7 

JF-AJ-6 
JF-AJ-5 
JF-AJ-4 
JF-AJ-3 
JF-AJ-2 
JF-AJ-1 

Vencimentos 
Mensais 

Or$ 
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o o o o o o o o 0 0 o o o o o 0 ol• o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o • o o • o o 

•••••••• o •••• o •• o ' ••• o • o o o ••••••••••••••••••• 

.................... ' ....... ' ............... . 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.920,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

II - Grupo - Serviços Auxiliares. 

Níveis 

JF-SA-6 
JF-SA-5 
JF-SA-4 
JF-SA-3 
JF·SA-2 
JF-SA-1 

Vencimentos 
Mensais 

Or$ 

. . ' ............. ' ...... ' . ' .................. . 2.380,00 

............. ' .............................. . 2.040,{)0 

............................................. 1.630,00 

. . . . ' ....................................... . 1.080,00 
• ' ••••••••••••••••• ' ' •• o ••••••••••••••••••••• 950,00 
•••••• ' •••••••••• o ••••• o ••••••••••••••••••••• 610,00 
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m - Grupo - Outras Atividades de Nível Médio 

Níveis 

JF-NM-7 
JF-NM-6 
JF-NM-5 
JF-NM-4 
JF-NM-3 
JF-NM-2 
JF-NM-1 

Vencimentos 
Mensais 

<lr$ 

••••• o •• o o • o •••• o o • o •• o • ' ••••••••••••••••••• o 

o o ••• o •• o o ••••••••• o o ••••••••••• ' •• o o •••••••• 

•••• o o • o o •••• o •• o ••••••••••••••••••• o ••• o •••• 

o •••• o •••• o •••••• o o o ••• o •• o •• o o •••• o ••••••••• 

• o o •••••••• o •• o • o • o ••••• o • o •• ' ••••••••• o ••••• 

••••• o ••• o •• o • o o • o o •••• o ••••••••••••• o • o ••••• 

•• o •••••• o •• o •• o •••• o • o ••••••••••••••••••••• o 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1. 760,00 
1.420,00 
1.080,00 

610,00 

IV - Grupo - Serviços de Transporte Oficial e Portaria 

Níveis 

JF-TP-5 
JF-TP-4 
JF-TP-3 
J'F-TP-2 
JF-TP-1 

Vencimentos 
Mensais 

<lr$ 

o o o O o o o o O O O I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o •• o •• o • o o o • o o •••• o •• o o •• o •••••••••••••••••• 

•• o • o • o o •• o ••••••••••• o •••• o •••••• o •••••••••• 

•••••••••• o ••••• o •• o ••••••••••• o ••••••••••••• 

• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.290;00 
1.080,00 

950,00 
740,00 
540,00 

Art. 2.0 -As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 d:e dezembro de 1961, 
e respectivas absorções, bem como as gratificações de representação, referentes 
aos cargos que integram os grupos de que trata esta Lei, ficarão absorvMas, em 
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 - A par·tir da vigência dos atas de transformação ou transposição de 
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os respectivos 
ocupantes, o pagamento das vantagens especincadas neste artigo. 

§ 2.0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Perma
nente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Ins
tância, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos 
para Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou cria
dos na forma da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 3.o - A gratificação a;diconal por tempo de serviço dos funcionários do 
Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 
Primeira Instância, que forem incluídos nos Grupos de que trata esta Lei, e nos 
demais estruturados ou ·criados na forma da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, será calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de 
junho de 1964. 

Art. 4.0 - Aos atuais funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem 
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de 
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem 
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pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.o ·e respectivos 
parágrafos da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

Art. 5.0 
- As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Interme

diária, necessárias aos serviços da Justiça Federal, serão criadas pelo Conselho de 
Justiça Federal, na forma do art. 5.0 da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio 
de 1971, adotados os princípios de classificação e níveis de valores vl·gorantes no 
Poder Executivo. 

Art. 6.0 
- Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores 

de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes 
àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no art. 10 do 
Decreto-Lei n.o 1.256, de 26 de janeiro de 1973. 

§ 1.0 - Para o efeito do disposto ne3te artigo, será considerado o cargo que 
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aposentadoria, 
incidindo a revisão somente sobre ·a parte do provento correspondente ao venci
mento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.0 , 3.0 e 4.o desta Lei. 

§ 2.0 - O vencimento que servirá de ·base à revisão do provento será fixado 
para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo 
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se apo
sentou o funcionário. 

§ 3.0 
- O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publi

cação do ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva. 
Art. 7 .o - Na implantação do Plano de Classificação de Cargos, poderá o 

Conselho da Justiça Federal, além dos a tos de estruturação, homologação do pro
cesso seletivo, fixação da lotação ideal, transferência, remoção e movimentação, 
progressão, acesso, transposição e transformação, mediante ato da Presidência, 
transformar na forma da regulamentação pertinente, em cargos, empregos inte
grantes da Tabela de Pessoal Temporário das Secretarias das Seções Judiciárias, 
regidos pela legislação trabalhista, a qual será considerada em extinção. 

Parágrafo único - Poderão, igualmente, concorrer à transposição ou trans
formação dos respectivos cargos efetlvos, no Quadro Permanente das Secretarias 
das Seções Judiciárias, os funcionários de outros órgãos de Administração Pública, 
que se encontrem prestando serviços, na qualidade de requisitados, à Justiça 
Federal de Primeira Instância, desde que haja concol'dância do órgão de origem. 

Art. s.o - Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 3.o da Lei n.o 
5.645 de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, ·a qualquer título e 
sob _qualquer forma, de serviços C?m pes?O~ físicas ~ juri:dica~, bem como a utili
zaçao de colabo11adores ·eventuws, retribu1dos mediante rec1bo,. para o desem
penho de ativldades inerentes aos Grupos de que trata esta Lei. 

Arl. 9.o- Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir da 
data dos atas de inclusão dos cargos no novo sistema a que se 11efere o § 1.0 do 
art. 2.0 

Art. 10 - Observado o disposto nos arts. 8.0
, item III, e 12 da Lei n.o 5.645, de 

10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Justiça Federal de Primeira 
Instância, bem assim .por outras dotações a esse fim destinadas, na forma da legis
lação pertinente. 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 88, DE 1974 

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 Mensagem do Senhor Mi
nistro-Presidente do Conselho da Justiça Federal, o anexo Projeto de Lei que 
"fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativldades de Apoio Ju-
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diciário, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços de Trans
porte Oficial e Portaria do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judi
ciárias da Justiça Federal de Primeira. Instância, e dá outras providências". 

Brasília, em 12 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

MENSAGEM N.0 2/73, DE 14 DE NOVEMBRO iDE 1973, DO SENHOR MINISTRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 
Excelentlssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência, em 

conformidade com o disposto no art. 1.0 da Lei Complementar n.0 10, de 6 de 
maio de 1971, o Projeto de Lei que fixa os valores dos níveis de vencimentos dos 
Grupos-Atividades ·de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e 
Portana e Outras Atividades de Nível Médio, do Quadro Permanente das Secre
tarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras 
providências. 
2. Na ela.boração do Projeto, previamente examinado pelo Departamento Adnú
nistrativo do Pessoal Civil <DASP), foram rigorosamente observadas as dlretrizes 
de que trata a Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas as normas 
determinadoras da paridade de vencimentos nos órgãos dos Três Poderes da 
União, em conformidade com o disposto nos artigos 98 e 108, § 1.0 , da Constituição 
e da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 
3. A fim de se atingirem os princípios contidos na sistemática da legislação 
citada, .tornou-se necessária a introdução das normas contidas nos artigos 5.0 e 7°, 
do presente projeto, delegando ao Conselho da Justiça Federal a competência que, 
em relação ao Tribunal Flederal ·de Recursos, já se contém na própna Constitui
ção, a fim de ser mantida a flexibilidade prevista no novo Sistema 
4. O .projeto, cuja conversão em Lei ora se propõe, tem em vista a implantação, 
no âmbito da Justiça Federal, do novo Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei n° 5.645/70, de acordo com a escala de prioridade referida no caput do 
wt. 8.0 

5. o custo estimado do Projeto, em relação à despesa atual, para um período de 
13 meses e considerando-se o número de aproximadamente 2.055 cargos vagos e 
ocupados, acarretará o acréscimo da despesa nos seguintes montantes anuais: 

1973 . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300. 000,00 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 768. 204,00 

6. O custeio do [lrojeto deverá ser coberto pelos recursos a tal fim destinados, 
.'lendo absorvidas, pelos novos valores de vencimentos, todas as vantagens e re
tribuições percebidas, a qualquer titulo, pelos ocupantes dos cargos a serem trans
formados ou transpostos, inclusive a gratificação pelo serviço extraorclinârio, res
.'lalvados, ·apenas, o salário-família e a gratificação adiclonal·por tempo de serviço, 
e, ainda, a vantagem a que porventura façam jus, de acordo com o artigo 4.o da 
Lei complementar n.0 10/71. 

Aproveito a oportunidade para veafirmar a Vossa Excelência as expressões 
do meu mais elevado apreço.- Márcio Ribeiro, Ministro-Presidente do Conselho 
·da Justiça Federal. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

PARECERES 
PARECER N.0 52, DE 1974 

da Conússão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 10, de 1974 

Relator: ,sr. José Augusto 

A Comissão apresenta a redação· final do Proje·to de Resolução n.0 10, de 1974, 
que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de cm-
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préstimo externo, no valor de até US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos), dest!nllido a financiar parte do Programa Viário ·do Estado. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1974. - Danton Jobim, Presidente -
· José Augusto, Relator - José Lindoso, 

ANEXO AO PARECER N.0 52, DE 1974 

Redação final do Projeto de Resolução n° 10, de 1974. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, 

da Consti-tuição, e eu, Presidente, :promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação 

de empréstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-a.mericanos), destinado a financiar parte do Programa 
Viário do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É o ~vemo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar 

operação de empréstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos) de principal, ou o equivalente em outras moe<las, 
com grupo finanCiador estrangeiro, que venha a ser indicado e aceito rpelo Go
verno Federal, destinado ao financiamento parcial do Progrllima Viário e de Obras 
do Estado. 

Art. 2.0 - A operação reallzar-.se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, condições e :prazos 
admitidos pelo Banco Central do Brasil :para registro de empréstim_os _da espécie 
obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências normais dos orgaos encar
regados da politica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as dispo
sições da Lei n.0 6.778, de 24 de abril de 1972, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N.0 53, DE 1974 

da Comissão de Constituição e Justiça, ·sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n." 13, de 1974 (n,0 1.782-A/'74, na origem), que "reajusta os 
vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras provi
dências". 

Relator: Sr. José Augusto 
O projeto em exame, de iniciativa da Comissão Diretora da Câmara dos 

Deputados, visa a reajustar os níveis de vencimentos ·dos servidores daquela casa 
do Congresso, tendo em vista o aumento concedido aos funcionários do Poder 
Executivo pelo Decreto-Lei n.0 1.313, de 28 de fevereiro .de 1974. 

A proposição está assim justificada: 
"Restringe-se o projeto aos mesmos valores adotados pelo Poder 

EJ~;ecutivo, nos casos de Categorias Funcionais da mesma denominação, 
ante o principio contido no art. 98 da Constituição. 

Já em relação às Categorias Funcionais integrantes do Grupo-Ativi
dades de Apoio Legislativo, peculiar à Câmara dos Deputados, obtiveram
se os valores de cada nível mediante a apl!cação do número de pontos 
respectivo pelo valor reajustado do módulo, adotado pelo Poder Execu~!vo. 

Dessa forma, pretendeu-se observar os mesmos critérios adotactos na 
avaliação anterior, significando o reajustamento proposto simples exten
são do aumento concedido aos servidores do Poder Executivo pelo citado 
decreto-lei." 

Como vemos, o projeto se ajusta perfeitamente oos .princípios gerais estabele
cidos para a Reforma Administrativa, inclusive no que concerne aos níveis de 
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l'etrlbuição, resguardado, portanto, o mandamento constitucional do artigo 98 e 
108 da nossa Lei Maior. 

Somos, a.ss!m, pela tramitação do projeto, por considerá-lo constituc:onal e 
jurídico. 

Sala da.s Comissões, em 3 de abril de 1974. - Accioly Filho, Presidente, em 
exercício - José Augusto, Relator - Eurico Rezende - Wilson Gonçalves -
Nelson Carneiro - Helvídio Nunes - José Lindoso. 

PARECER N.0 54, DE 1974 

da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 13, de 1974. 

Relator: Sr. Benjamim Farah 

Trata-se de projeto oriundo da Câmara dos Deputados, •estendendo aos servi
dores daquela Casa Legislativa o recente aumento concedido aos funcionários do 
Poder Executivo pelo Decreto-Lei n.0 1.313, de 28 de fev•ereiro de 1974, a partir 
de 1.0 de março do corrente. 

O índice do aumento é idêntico ao adotado pelo Poder Executivo, nos casos 
de categorias funcionais da mesma denominação, ante o princípio contido no 
art: 98 da Constituição. 

Com efeito, constata-se que, na elaboração do projeto, foram rigorosamente 
observadas as dlretrizes determinadoras da paridade de venclmento.s nos órgãos 
dos Três Poderes, •em conformidade com a norma constitucional mencionada. 

Com relação às categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades de 
Apolo Legislativo, peculiar à Câmara dos Deputados, os valores de cada nível 
foram obtidos mediante a apl!cação do número de pontos respectivo, pelo valor 
reajustado do módulo, adotado :pelo Poder Executivo. 

Desse modo. foram obedecidos os mesmos critérios adotados na aval!ação 
anterior, significando o reajustamento mera extensão do aumento concedido aos 
servidores do Poder Executivo. 

. Os !nativos da Câmara dos Deputados são contemplados com aumento idêntico 
ao dos funcionários em ·atividade, da mesma categoria e nível, nos termos da 
Lei n.0 2.622, de 1.o de outubro de 1955, Independentemente de apostila prévia 
nos respectivos títulos. 

Em vista do exposto, no âmbito próprio desta Comissão, o projeto merece 
acolhimento, razão por que somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1974. - Jessé Freire, Presidente, em 
exercício- Benjamim Farah, Relator- Magalhães Pinto- Heitor Dias. 

PARECER N.0 55, DE 1974 

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 13, 
de 1974. 

Relator: Sr. Virgílio Távora 

1. O projeto de lei em exame dispõe (art. 1.0 ) que as escalas de vencimentos 
dos Grupos do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, aprovadas pelas 
Leis n.0s 5.901 e 5.902, de 9 de julho de 1973; 5.976 e 5.977 de 12 de dezembro doe 
1973, passam a vigorar com os valores indicados em tabela que acompanha o texto 
da .proposição. 

2. Aos !nativos da Câmara dos Deputados, (art. 2.0 ) é concedido aumento de 
valor idêntico ao que está sendo concedido aos funcionários em atividade da 
mesma categoria e nível, nos termos da Lei n.0 2.622, de 1.0 de outubro de 1955, 
independentemente de prévia apostila nos respectivos títulos. 
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3. Nos cálculos decorrentes da aplicação das disposições constantes do projeto 
(art. 3.0 ) serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos des
contos que incidirem sobre o vencimento. 
4. A gratificação adicional a que se referem os arts. 6.0, da Lei n.0 5.901, de 9 de 

· julho de 1973, e 3.0 da Lei n.o 5.902, de mesma data (art. 4.0 ) é calculada sobre o 
valor do vencimento-base do cargo etetivo do funcionário, não incidindo o cálculo 
sobre quaisquer acréscimos ou absorções. 
5. A vigência das medidas previstas (art. 5.0 ) prevalecerá a partir de 1.0 de 
março de 1974 e a despesa respectiva será atendida com recursos orçamentários, 
inclusive na forma prevista no art. 6.0 , lte·m I, da Lei n.0 5.964, de 1.0 de dezembro 
de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1974. 

6. A Lei n.0 5.901, de 9 de julho de 1973, citada na proposição, fixa os valores 
·de vencimentos dos cargos do Grupo D!reção e Assessoramento Superiores, do 
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, estrutur!lido nos termos da Lei 
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, vencimento que correspondem, de acordo 
com o art. 3.o da Lei Complementar n.O 10, de 1971, aos mesmos flx:ados para 
cargos do Poder Executivo de atribuições iguais ou assemelhadas. 
7. A Lei n.o 5.902, também de 9 de julho, igualmente citada, fixa os valores de 
vencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvidades de Apolo Legislativo, Serviços 
Auxiliares e Servlcos de Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente da 
Câmara, criados e estruturados com fundamentos na Lei n. 05.645, de 10 de 
dezembro de 1970. 

8. As outras duas leis referidas no projeto, de n.0 s 5.976, e 5.977, ambas de 12 de 
dezembro de 1973, fixam respectivamente os valores de vencimentos de dois outros 
grupos do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, quais sejam: "Outras 
Atlvldades de Nível Superior" e "Outras Ativldades de Nível Médio". 
9. Estabelece o art. 40 da constituição, item III, que compete privativamente 
à Câmara dos Deputados "propor projetas de lei que criem ou extingam cargos 
de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos". 

10. Dispõe o art. 98 da Constituição que "os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superio11es aos pagos pelo Poder 
Executivo, para cargos de atribuições Iguais ou assemelhadas". 

11. O art. 108- continuamos citando a Constituição- determina, no seu pará
grafo primeiro, que se aplicam "no que couber, aos funcionários do Poder Legis
lativo ·e do Poder Judiciário da União e dos Estados e aos das Câmaras dos Muni
cípios os sistemas de classificação e níveis de vencimentos dos cat:gos do serviço 
civil do respectivo Poder Executivo." . . 
12. Os vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo foram, como 
se sabe, reajustados a 28 de fevereiro de 1974, pelo Decreto-Lei n.0 1.313. 

13. O presente projeto de lei, que reajusta vencimentos dos servidores da Câmara 
dos Deputados, de autoria da Mesa daquela Casa do COngresso, está, assim, em 
perfeita harmonia com a legislação pertinente à matéria de que trata e do ponto 
de vista financeiro nada existe a obstar. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala ·das Comissões, em 3 de abril de 1974. - .João Cieofas, Presidente -

Virgílio Távora, Relator- Eurico Rezende- Ruy Carneiro- Wilson Gonçalves 
- Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco - Jessé Freire - Carvalho Pinto. 

Congratulações: 

EXPEDJENTE RECEBIDO 

LISTA N.0 2·, EM 3 !DE ABRIL DE 1974 

- do Dr. Charles Naman Damlan, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio 
de Janeiro, congratulando-se pela atuação do Senado Federal •em 1973 e dese
jando aos Senhores Senadores uma br!lhante e profícua jornada. em 1974. 
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Comunicação: 
- da Sra. Nilza Bocchese Cunha, Presidente do Departamento Regional Femi

nino Arenlsta, comunicando eleição e posse da Mesa D!retora daquela filiação 
.partidária. (P. Alegre-RS) 

Manifestação sobre projetos: 
- do Dr. Thomás Pompeu Souza Brasil Netto, Presidente da Confederação Na

cional da Indústria, Rio-GB, manifestando-se contrariamente a·o Projeto de 
Lei do Senado n.O 12/73, de autoria do Senador Nelson Carneiro. 

Apelo no sentido da extinção da. gratuidade do mandato de vereadores: 
- do Sr. José Marques Formiga, Presidente da Câmara Municipal de Nazare

zinho-PB. 
PubUcação: 
- do Dr. Otávio Germano, Secretário de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, enviando exemplar da "Revista Jurisprudência de 1970". 

Exposição deMotivos: 
- do Dr. Roberto da Costa Barros, Delegado Especial do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) - Seção de Sergipe, expondo a necessidade 
· da criação de hortos municipais naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o Elqlediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
l!: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 27, DE 1974 

Modifica texto do Código do Processo Civil e dá outras providências. 
Art. l.o - O n.o m do art. 282 do Código do Processo Civil (Lei n.0 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973) passa a ter a seguinte redação: 
"ID - O fato e os fundamentos juridicos do pedido, expostos com cla
reza e precisão, de maneira que o réu possa preparar a defesa." 

Justificação 
O projeto visa a restabelecer o texto do Código do Processo Civil, que vigo

rou até 31 de dezembro de 1973. A sintese prejudicou a resposta do réu, eis que 
basta o autor, já agora, indicar "o fato e os fundamentos juridicos do pedido", 
sem exigir que o faça com as Indispensáveis clareza e precisão. Numa inicial 
de desquite, por exemplo, bastará, atualmente, que o autor Indique o fato (adul
tério, injúrias graves, etc.) e os fundamentos juridicos do pedido (art. 317, I ou 
m, do Código Civil), para que o registro esteja preenchido, quando natural será 
que o réu fique desde logo informado, para preparar sua defesa, das circuns
tâncias, época, personagens, etc., em que teriam ocorrido as lnfrações legais, 
que lhe são atrlbuidas. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1974. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

{Código de Processo Civil) 
••••••••• o • o •••••••• o • o •••••••• ' •• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 282 - A petição inicial Indicará: 
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 
n - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domlcil!o e residência do 

autor e do réu; 
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ni - o !ato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV- o pedido, com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI- as provas com que o autor pretende demonstrar a validade dos fatos 

alegados; 
VII - o requerimento para a citação do réu. 
Art. 283 - A petição inicial será instruída com os documento.s indispensá

veis à propositura da ação . 
• • • • • • o ••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o •••••• o •• o •••• 

• • o o •••• o o •••••••••••••• o ••••••••• o •• o •••••• o ••••••• o •• o o •••••••••• o • o •• ' ••• 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e re

metido à Comissão competente. (Pausa.) 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 33, DE 1974 
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 

o Projeto de Lei da Câmara n.0 5, de 1974, que autoriza a Univer.sidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) a alienar os Imóveis que menciona. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento que acaba de ser lido 

será votado ao final da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 
378, n, do Regimento Interno. 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura de outro requerimento enviado à 
Mesa. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.o 34, DE 1974 
Requerimento urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, para 

o Oficio n.0 S/9, de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado do Pará possa contratar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 15.000.00000, para a implantação da Rodovia ·PA-82. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1974. - Petrônio Portella. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento lido, nos termos do 

art. 378, item n, do Regimento Interno, será votado ao final da Ordem do Dia. 
No Expediente lido constam os Projetos de Lei da Câmara n.0 14, de 1974, 

que fixa o valor do nível de vencimento do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da 
Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências e n.0 15, de 1974, 
que fixa os valores de vencimento dos cargos dos Grupos-Atlvidades de Apolo 
Judiciário, Serviços Auxiliares, Outras Atlvidades de Ni'l'el Médio, Serviços de 
Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente das Secretarias das Seções 
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. 

Nos termos da a!inea b do inciso n do art. 142 do Regimento Interno as 
matérias receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distri
buídas, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 12, de 1974 

(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Pa-
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recer n.0 42, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções 1: ... 
n.o 58, de 1968, n.o 79, de 1970 e n.o 52, de 1972, para permitir que o Go-
verno do Estado de São Paulo possa elevar o montante de sua divida ' 
consolidada, mediante a emissão de Bônus Rotativas, tendo 
PARECER, sob n.o 43, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

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 Comisão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 12, DE 1974 
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, 

de 1970, e n.o 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de 
São Paulo possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante 
a emissão de Bônus Rotativos. 

Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Fe
dera.!, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo possa elevar em 
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), o montante de sua divida 
.consolidada, mediante a emissão de Bônus Rotativas, objetivando carrear os re
cursos necessários ao financiamento de seu.s programas de investimentos. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
O SR PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da 

pauta, vai-se passar à votação do Requerimento n.0 33/74, lido no Expediente, 
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 5/74. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da ma

téria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 5/74 

(n.0 1. 746-B/74, na Casa de origem), que autoriza a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, a alienar os imóveis que menciona, depen
dendo de pareceres das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças. 

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
São lidos os seguintes: 

PARECER N.o 56, DE 1974 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 5, de 1974 (n.0 1. 746-B, na Casa 

de origem), que "autoriza a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ, a alienar os imóveis que menciona." 

Relator: Sr. Benedito Ferreira 
Pela Mensagem n.o 74/74, o Sr. Presidente da República submeteu à apre

ciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro da Educação e Cultura, o presente projeto que autoriza à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro a promover a alienação dos imóveis que relaciona, 
.situados no Estado da Guanabara, a fim de que aquela autarquia possa atender 
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à execução da segunda etapa de seu plano de obras prioritárias, na Ilha do Fun
dão, e constituir o seu fundo prutrimonial a que se refere o art. 123, § 2.0 , do seu 
Estatuto. 

Estabelece o art. 2.0 do projeto que as r·eferidas alienações deverão obedecer 
a um cronograma prévio pelo qual as unidades e os órgãos universitários deve
rão ser transferidos sem que a vida escolar daquela fundação sofra qualquer so
lução de contdnuidade, vale d!~r. à medida que forem sendo desocupados os 
respectivos imóveis. 

O projeto determina, ainda, como condição para o processamento das ope
rações !mob!l!árias, que o Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
aprove e o seu Conselho de CUradores autorize, em cada caso, as propostas de 
alienação. 

Por fim, as alienações ficam condicionadas às cláusulas restritivas resu1 
tantes de tombamento feito pelo Instituto do Património Histórico e Artístico 
Nacional, devendo sua utilização compatibilizar-se com a destinação histórica 
dos imóveis. 

As citadas alienações, que deverão obedecer às normas previstas no Decreto
Lei n.0 200/67, referentes às licitações para compras de obras e serviços, visam 
a dar cumprimento ao !tem 10 da Exposição de Motivos n.o 6, de 20 de janeiro 
de 1970, subscrita pelos Senhores Ministros da Fazenda e do Planejamento e 
Coordenação Geral e aprovada pelo Senhor Presidente da República. De acordo 
com aquele documento, a Universidade Federal do Rio de Janeiro deverá provi
denciar l)o alienação de seus imóveis, situados em diversas localidades da Gua
nabara, a medida que forem sendo liberados. 

O projeto, como se vê, destina-se a atender à execução de um plano de 
obras de caráter prioritário que vem sendo realizado na Ilha do Fundão, para 
onde deverão ser transferidos todos os órgãos e unidades daquela autarquia. 

O Relator, reconhecendo a conveniência e necessidade das medidas propos
tas no projeto em apreço, é de parecer que o mesmo deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 29 de março de 1974. - Gustavo Capanema, Presi
dente - Benedito Ferreira, Relator - João Calmon - Cattete Pinheiro - Hel-
vídio Nunes - Benjamin Farah. · 

PARECER N.0 57, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 5, 
de 1974. · 

Relator: Sr. Lourival Baptista 

O Senhor Presidente da República encaminhou à consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Educação e Cultura, o presente projeto que autoriza à Fundação Universi
dade Federal do Rio de Janeiro alienar os imóveis que discrimina, situados no 
Estado da Guanabara. 

As alienações têm um duplo objetivo: 1) atender a execuçoo da segunda 
etapa do Plano de Obras Prioritárias daquela autarquia, na Ilha do Fundão; 
2) constituir o seu Fundo Patrimonial, previsto no seu Estatuto. 

Deverão aquelas alienações !mob!llárias obedecer às normas previstas no 
Decreto-Lei n.0 200/67 e estarão sujeitas às seguintes condições: 

"I - seguir o estabelecido em um cronograma previamente elaborado a 
fim de que a transferência das unidades universitárias noo sofram 
qualquer prejuízo em seu funcionamento e a normalida.de da vida esco
lar fique convenientemente resguardada; 
II - aprovação, pelo Conselho Universitário, de cada proposta de alie
nação bem como prévia autorização da mesma, pelo Conselho de Cura
dores da Universidade; 
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III - cumprimento das cláusulas restritivas decorrentes de tombamen
tos que o Instituto do Patr~mônio Histórico e Artistico Nacional vier a 
fazer, e utilização preferencial em finalidades compatíveis com a des
tinação histórica dos imóveis." 

O Projeto visa a atender exigência de ordem técnica, qual seja, a execução 
de obras prioritárias da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, no Estado da 
Guanabara, objetivando, ainda, um preceito estatutário daquela autarquia rela
tivo a constituição do seu fundo patrimonial. 

Já em 1970, de acordo com a Exposição de Motivos n.0 6, firmada pelos 
Senhores :Ministros de Estado3 da Fazenda e do Planejamento, "a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro deveria providenciar a alienação dos imóveis, à. me
dida que fossem sendo liberados". 

Do ponto de vista da competência desta Comissão, nada há a opor à apro
vação do presente projeto, cujas medidas, no nosso entender, se impõem pela 
sua conveniência e oportunidade. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência - Lourival Baptista, Relator - Eurico Re
zende- Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - Jessé Freire - João Cleofas -
Fausto Castelo-Branco - Carvalho Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Finanças são favoráveis ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação. 
Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei 

encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Aprovado. A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 5, DE 1974 
(N.• 1. 767-B/74, na Casa de origem) 

DZ INICIATIVA ~O SENHOR PRJ:BIDII:NTE DA lll!:P1mLicA 

Autoriza a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFR1, a allenar 
os imóveis que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - A fim de atender à execução da segunda etapa do Plano de Obras 
Prioritárias da Unlvers!dad·e Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, na Dha do 
Fundão, e constituir o Fundo Patrimonial da Fundação previsto no art. 123, 
§ 2.0 , do seu Estatuto, fica a ref·erida autarquia autorizada a promover a aliena
ção dos Imóveis constantes da relação abaixo, situados no Estado da Guana
bara: 

1 - Av. Rui Barbosa, 762. 
2 - Rua Luiz de Camões, 68. 
3 - Praça da República, 12. 
4 - Rua das Laranjeiras, 180. 
5 - Avenida Pasteur, 404. 
6 - Avenida Pasteur, 458. 
7 - Rua Afonso Cavalcantl, 273. 
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8 - Rua Afonso Cavalcanti, 275. 
9- Av. Presidente Vargas, 2.863. 

10 - Largo de São Francisco s/n. 
11 - Rua Moncorvo Filho, 8. 
12 - Ladeira Pedro Antônio, 49. 
Art. 2.0 - A alienação dos !móveis a que se refere o artigo anterior obedece

rá. as normas constantes do Título XII do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feverei-
ro de 1967, e mais as seguintes condições: -

I - as al!enações deverão ser feitas, ~ob a forma mais adequada a cada caso, 
de acordo com o cronograma que não acarrete nenhum prejuízo ao funciona
mento das unidades ou órgãos universitários, ou seja, à medida que forem sen
do desocupados os imóveis, resguardada, portanto, a normalidade da vida esco
lar; 

II - o Conselho Universitário deverá aprovar e o Conselho de curadores 
autorizar, em cada caso, na forma estatutária, a alienação proposta; 

III - as alienações deverão respeitar as cláusulas restritivas resultantes de 
tombamento pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN, e sua utilização deverá. ser, preferentemente, em finalidades compa
tíveis com a destinação histórica dos imóveis. 

Art. 3.0 - Fica revogado o parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-Lei n.O 233, 
de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se à votação do Requerimento 
n.0 34/74, lido no Expediente, de urgência para o Ofício n.0 S/9-74, do Sr. Go
vernador do Estado do Pará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em virtude da deliberação da Casa, vai-se passar à apreciação do Ofício 

n.0 S/9/74, dependendo de pareceres das Comissões de Finanças e de Constitui
ção e Justiça. (Pausa.) 

Sobre a mesa, parP.cer.es que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
São lidos o.s seguintes: 

PARECER N.0 58, de 1974 
Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício·s-9, de 1974 (n.0 300174-GG, 

na origem) do Senhor Governador do Estado do Pará, solicitando ao 
Senado Federal, autorização para realizar uma. operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte
americanos), para a implantação da Rodovia Estadual IPA-82 (Belém
Marabá). 

Relator: . Sr. Eurico Rezende 
Nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Governador do 

Estado do Pará. solicita ao Senado Federal a competente autorização para aque
le Estado contratar "um empréstimo externo, no valor de US$ 15,000,000.00 
(quinze milhões de dólares americanos) para Implantar a importante Rodovia 
Estadual PA-82 - ligação direta entre Belém e a Cidade de Marabá.- que pro
porcionará. fá.c!l acesso à futura Hldrelétrica de Tucurui (Itaboca), bem como 
ensejará. a integração de extensa área constituída pelos Municípios de Acará., 
Tomé-Açu, São Domingos do Capim, Paragomlnas, Abaetetuba, Moju, Igarapé
M!rim, Mocajuba, Balão, Jncundá, Itupiranga e Tucuruí". 
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2. Em sua solicitação, informa o Governador daquele Estado que "em prin
cípio está estabelecido, conforme autorização junta do conselho Rodoviári~ 
Estadual, que o empréstimo terá a garantia das quotas do Fundo Rodoviário Na
cional atribuídas ao DER do Estado, devendo os prazos e condições obedecer às 
normas da politica econômico-financeira em vigor. O emprestador será o Sou
them Trust and Investment Corporation, de Zurique, Suíça". 

3. Examinando o assunto a nível técnico, o Poder Executivo Federal já 
fixou posição favorável ao empréstimo, tendo o Senhor Presidente da República, 
atendendo a Exposição de Motivos n.o 121, de 11 de março de 1974 (despacho 
PR-1.820/74), autorizado o Governo do Estado do Pará a dirigir-se ao Senado 
Federal, na forma do disposto no item IV, do art. 42, da constituição. 

4. A CEMPEX- Comissão de Empréstimos Externos- Banco Central do 
Brasl! - através do Ofício n.0 74/15, de 7 de março do corrente ano, nos termos 
do inciso I do art. 2.o do Decreto n.o 65.071, de 27-6-69, "autorizou o prosse
guimento das negociações ressaltando que a contratação da operação em apreço 
deverá ser precedida da apresentação da Minuta do contrato para aprovação 
final das suas condições gerais pelos órgãos encarregados da politica econômico
financeira do Governo Federal". 

5. Consta, do processado, carta da Presidência da ELETRONORTE - Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - esclarecendo que a construção da 
Rodovia PA-82, que ligará Belém à cidade de Marabá, pelo seu traçado, irá 
contornar a linha de inundação do reservatório do aproveitamento hidrelétrico 
de Tucuruí (Itaboca) em estudo pela ELETRONORTE ao mesmo tempo que 
possibllltará o acesso direto ao local da futura construÇão das obras da barra
gem à cidade de Belém e permitirá o transporte dos materiais e equipamentos 
necessários a implantação daquela usina. 

6. Para a apreciação de pedidos desta natureza estabelece o art. 406 do 
Regimento Interno do Senado: 

"Art. 406 - ......................................................... .. 

a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a operação, 
os recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade; 
b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Esta
dual; 
c) parecer do órgão competente do Poder Executivo. 

" 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o 0 0 , 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 o o , 0 0 o 0 o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o 

7 Quanto aos itens a. e c do art. 406, pelos documentos citados e examina
dos, achamos compridas as exigências determinadas pelo Regimento. 

8. A autorização do Legislativo Estadual está contida no Decreto-Lei n.0 32, 
de 7 de julho de 1969, que "reorganizou o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Pará (DER-Pa)", que, no art. 5.0 , estabelece: 

"Art. 5.0 - A orientação superior do DER-Pa será exercida pelo Con
selho Rodoviário Estadual, ao qual compete deliberar sobre o seguinte: 
a) .................................................................... . 

0 o 0 0 0 o t O o O I 0 o 0 o 0 O O O O 0 O O I 0 O O O O 0 0 O O O O O O O 0 0 0 0 O 0 O O O 0 O O O 0 0 O 0 0 O 0 0 0 t t t t t 0 t t t t t O 

c) o orçamento e programas anuais e plurianuais de trabalho do DER; 
0 0 0 0 0 0 

o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 o o o 0 o 0 0 o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o 'o o 0 O 

e) operações de crédito e de financiamento de obras e serviços a cargo 
do DER-Pa. 

" • o o •• o ••••• o • o o ••• o •• o ••• o ••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o •••••••• 

9. Pela Resolução n.o 1. 099, de 14 de fevereiro de 1974, o Conselho Rodo
viârio autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem do Pará a realizar 
a operação de empréstimo em pauta. 
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10. PosterJ.ormente, através o Decreto n.o 8.641, de 18 de janeiro de 1974, 
foi homologada a Resolução n.0 1.099, de 1974, do referido Conselho Rodoviário. 

11. Com esses esclarecimentos, achamos atendida a exigência da. al1nea 
b do art. 406, da nossa Lei interna, visto que o Decreto-lei n.o 32, de 1969, supre 
a necessidade de posterior autorização legislativa. 

12. Ante o exposto, opinamos favoravelmente ao solicitado pelo Govemo 
do Estado do Pará, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 13, DE 1974 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de em
préstimo externo, para financiar a construção de rodovia estadual. 

Art. 1.0 - É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, através do 
Departamento de Estradas de Rodagem-DER-Pa, operação de empréstimo ex
terno, no valor deUS$ 1'5.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-america
nos) de principal, com o Southern Trust and Investment Corporation, de Zu
rich, Suíça, para financiar a construção da rodovia PA-82 - (Belém-Marabá), 
naquele Estado. 

Art. z.o - A operação de empréstimo reallzar-se-á nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, 
prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Banco central do Brasil para 
registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências normais dos órgãos encarregados da política económico-financeira. 
do Governo Federal, e atendido o disposto na Resolução n.o 1.099, de 14 de 
fevereiro de 1974, do Conselho Rodoviário Estadual do Departamento de Estra
das de Rodagem do Estado do Pará, homologada pelo Decreto Estadual n.o 8.641, 
de 18 de fevereiro de 1974. 

Art. 3,o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala. das Comissões, 3 de abril de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presidente, 

no exercício da presidência - Eul'ico Rezende, Relator - Wilson Gonçalves -
Lourival Baptista - Jessé Freire - João Cleofas - Fausto Castelo-Branco ---' 
Ruy Carneiro - !Carvalho Pinto. 

PARECER N.0 59, de 1974 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolu
ção apresentado pela Comissão de Finanças que "autoriza o Governo do 
Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo, destinado a 
financiar a construção de rodovia estadual". 

Relator: Sr. Eurico Rezende 
De autoria da Comissão de Finanças, vem ao exame desta Comissão o pro

jeto de resolução que "autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de empréstimo externo, destinado a financiar a construção de rodovia estadual". 

2. o mérito da matéria foi detidamente examinado pela Comissão de Fi-
nanças, cujo parecer é favorável ao atendimento da solicitação do Senhor Go
vernador do Estado do Pará. 

3. o processo veio devidamente instruído, dele constando: 
a) Ofício do Senhor Governador do Pará esclarecendo o programa a ser 

cumprido (folha 01 e 02), e 

b) Ofício da CEMPEX Comissão de Empréstimos Externos comunicando que 
aquele órgão decidiu "considerar atendidas as exigências do Decreto n.o 65.071, 
de 21-8-69, ressalvando que a contratação da operação em apreço deverá ser 
precedida da apresentação da minuta do contrato para aprovação final das 
suas condições gerais pelos órgãos encarregados da política econômico-flnancelra 
do Governo Federal (folha 3); 
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c) Folha do Diário Oficial da União com o despacho (PR-1.820/74), do 
Senhor Presidente da República na Exposição de Motivos do Senhor Mlnlstro 
da Fazenda (EM n.o 121, de 11 de março de 19,74), autorizando o Senhor Go
vernador do Estado do Pará a dirigir-se ao Senado Federal, na forma do dis
posto no item IV do art. 42 da Constituição (folha n.0 5); 

d) Carta da ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
-ao DER-Pa, informando que considera a construção da Rodovia PA-82 (Belém
Marabál, de fundamental importância no programa de apoio logístico para a. 
obra do aproveitamento hidrelétrico de Tucuruí (Itaboca) (folha n.0 6); 

e) Diário Oficial do Estado com o texto do Decreto-lei n.0 32, de 7 de julho 
de 1969 que "reorganizou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Pará (DER-Pal" estabelecendo na alinea e do art. 5.0 , competência ao Conse
lho Rodoviário Estadual para deliberar sobre "operações de crédito e de finan
ciamento de obras e serviços a cargo do DER-Pa; 

f) Diário Oficial do Estado que publicou a Resolução n.0 1.099, de 14 de fe
vereiro de 1974, do conselho Rodoviário Estadual autorizando "o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado do Pará a realizar uma operação de em
préstimo externo com a Southern Trust and Investment Corporation, no valor 
deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares) para a construção da PA-82 (Fo
lha n.o 11) e, 

g) Diário Oficial do Estado com o texto do Decreto n.0 8.641, de 18 de fe
vereiro de 1974, do Senhor Governador, homologando a Resolução n.0 1.099, de 
14 de fevereiro de 1974, acima referida. 

4. Ressalta, do exposto, que a solicitação sob exame :ltende às prescrições 
da. legislação vigente. 

5. Assim, a Comissão, no âmbito de sua competência, manifesta-se pela 
constitucionalidade do projeto de resolução apresentado pela Comissão de Fi
nanças. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Accio)y Filho, Presidente, em exer
cício - Eurico Rezende, Relator - Helvídio Nunes, com restrições - Wilson 
Gonçalves - José Augusto - Nelson Carneiro, vencido por falta de autorização 
expressa em lei da Assembléia Legislativa do Pará - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Finanças é 
favorável à matéria, nos termos do Projeto de Resolução no 13/74, que apresenta; 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto de resolução apresentado pela Comissão de Finanças. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 13/74 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão do seu Parecer 
n° 58/74), que autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de empréstimo externo, para financiar a construção de rodovia estadual, 
tendo 

PARECER, sob no 59, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram ficar sentados. (Pausa..) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, redação final de matéria em regime de urgência que será Ilda 

pelo Sr. 1 o-secretário. 



É lida a seguinte: 

PARECER 
N° 60, de 1974 

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de 
Resolução n° 13, de 1974 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n° 13, de 1974, 

que autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo 
externo, para financiar a construção de rodovia estadual. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1974. - Danton Jobim, Vice-Presidente, 
no exercício da Presidência - José Lindoso, Relator - José Augusto. 

ANEXO AO PARECER 
No 60, de 1974 

Redação final do Projeto de Resolução n° 13, de 1974. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da 

Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO NO , DE 1974 
Autoriza o Governo do Estado do Pará. a realizar operação de emprés

timo externo destinado a financiar a construção de rodovia estadual. 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1° - É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, através do 

Departamento de Estradas de Rodagem- DER- PA, operação de empréstimo 
e:1eterno, no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-america
nos) de principal, com o southern Trust And Investiment Corporation, de Zurlch, 
Suíça, para financiar a construção da rodovia PA-82- (Belém-Marabá), naquele 
Estado. 

Art. 2° - A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, prazos, 
acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de 
empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências 
normais dos órgãos encarregados da politica econômico-financeira do Governo 
Federal, e, ainda, as disposições da Resolução n° 1.099, de 14 de fevereiro de 1974, 
do Conselho Estadual do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Pará, homologada pelo Decreto Estadual n.0 8.641, de 18 de f.evereiro de 1974. 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em se tratando de matéria em regime 

de urgência, deve-se passar à imediata discussão e votação da redação final. 
Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja discuti-la, encerrarei a discussão. 

(Pausa.) Encerrada. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. A matéria vai à promulgação, 
Há orador inscrito para esta oportunidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. 
S. Ex." desiste da palavra. 
Relembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 

uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, 
e destinada à apreciação de veto presidencial. 
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Convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se 
amanhã, às 12 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n° 37, de 1974) do Projeto de Resolução no 5, de 1974, que 
suspende a proibição contida nas Resoluções n° 58, de 1968, n° 79, de 1970, e n° 52, 
de 1972, para permitir que o Governo do Estado de Pernambuco eleve em 
Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, a fim de que aquele Estado possa contratar empréstimo Junto ao mercado 
:r!nanceiro interno. 

2 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Re
dação em seu Parecer no 39, de 1974) do Projeto de Resolução no 8, de 1974, que 
suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e· 52, de 
1972, para permitir que o Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar em 
Cr$ 500.000.00,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas 
(ORTM). 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 46, de 1973 

(n° 135-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova a reforma do Segundo
Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Marinha, tendo 
PARECERES, sob n.os 44 e 45, de 1974, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade; e 
- de Finanças, favorável. 

Nada mais havendo que tratar, encerro a presente Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.) 



29.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 4 de abril de 197 4 

(Extraordinária) 

PRESID:tNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS 

As 12 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - José Gulomard - Geraldo Mesqui.ta - Flávio 

Britto - José Lindoso - José EsteYes - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet 
-José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Petrônlo Portella- Helvidlo 
Nunes - Vlrgillo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves 
- Dinar.te Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domíclo Gondim 
- Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos 
- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto 
Franco - Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes 
- Heitor Dias - Ruy santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende -
João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres 
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - José Au
gusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Or
lando Zancaner - Benedito Ferreira - Emlval Calado - Osires Tei
xeira - Fernando Corrêa - Ibalivlo Coelho - Saldanha Derzl - Accioly 
Filho - Mattos Leão - Octávio Cesário. - Antônio Carlos - Celso 
Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondim - Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. · · 

A Mesa esclarece que, de acordo com o art. 181, § 3.0 , do Regimento Inter
no, é indispensável a presença, no plenário do Senado, de 11 Srs. senadores, 
para que prossigam os trabalhos. 

Diz o § 3.0 do artigo citado: 
" o •••••• o ••••• o ••• o o o •••• o •••••••••••••• o • o •••••• o • o • o • o ••• o •••• o o o • o •• o 

§ 3.0 - Em qualquer fase dos trabalhos, estando no plenário menos de 
11 (onze) Senadores, o Presidente suspenderá a Sessão, fazendo acio
nar as campainhas durante 10 (dez) minutos, e, ao fim desse prazo, 
se permanecer a Inexistência de número, a Sessão será definitivamente 
encerrada." 

Estão no plenário mais de 11 Srs. Senadores. 
Declaro, pois, aberta a Sessão Extraordinária, convocada por esta Presi

dência para hoje àS 12 horas. 
Cumpre a esta Presidência prestar alguns esclarecimentos ao Plenário, face 

à realização, neste momento, de uma Sessão do Congresso Nacional. 
O Regimento Interno de nossa Casa, em seu art. 180, dispõe: 

"Art. 180 - As Sessões do Senado serão: 
o o o o 0 o o O O O O O O O O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O O o I o o O o O O 0 I O O I 0 O O O O O O o O O O O o O O O O O O O o o o O O O 

II - extraordinárias, as realizadas em d!oa ou hora diversos dos prefl~ 
xados para as ordinárias;" 
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Hipótese que se verifica no presente. 
E, ainda no parágrafo único do mesmo ar,tfgo, está previsto: 

•'Parágrafo único - A Sessão Ordinária não se realiz.ará: 
•• o •• o •••••••••••• o o •••••• o • o ••• o ••••• o ••••••• o ••••• o • o •• ' • ' o •• o • o •• o o • o 

c) quando seu periodo de duração coincidir, embora. parcialmente, com 
o de Sessão Conjunta do Congresso Nacional." 

A regra, portanto, aplica-se expressamente às Sessões Ordlnãrias. 
Ainda no art. 52, n.0 34, do Regimento Interno, está presente a seguinte 

regro.: 
"Art. 52 - Ao presidente compete: 

O O O O o O o O O O O O o O o o O O o O O O O o 0 O O O O O O o o o 0 o o 1 o 0 o 0 0 o o o O O O o O o O O O O o O 0 O O O O 0 0 O O 0 O O 0 0 

34) resolver, ouvido o Plenário, qualquer caso não previsto neste Regi
mento." 

Ante o exposto, verifica-se que o Regimento Interno não pre;·ê a hipótese de 
realização de Sessão Extraordinária do Senado, quando em curso Sessão do 
Congresso. 

Face a esses d~ositivos, esta Presidência consulta o Plenário sobre se a 
Sessão Extraordinária, convocada para as 12 horas, deve realizar-se. 

Se não houver nenhuma manifestação em contrário, a Presidência conside
ra cumpridos os mandamentos do n.0 34 do art. 52 do Regimento Interno. 
(Pausa.) 

Face à manifestação do Plenário, esta Presidência decide que até o inicio 
da votação dos Srs. Senadores, na Sessão do Congresso Nacional, a sessão Ex
traordinária do Senado Federal terá andamento normal. A partir do início da 
votação dos Srs. Senadores, na reunião do congresso Nacional, a Sessão Extra
ordinária do Senado Federal, ora em curso, será suspensa, até o instante em que 
se complete aquele processo de votação. 

Prestados estes ·esclarecimentos, vamos dar início aos rtrabalhos da presente 
Sessão Extraordinária, obedecidas as normas que acabam de ser anunciadas 
por esta Presidência. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 
lli lido o seguinte 

EXPEDmNTE 

AVISO 
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES 

- N.o 352/GM/GB, de 10 de dezembro de 1973, comunicando os }ançamentos: no 
dia 6 de novembro de 1973, do navio cargueiro L/L Peru, que integrará as li
nhas internacionais da empresa Lloy/Libra Navegação, em 8 de novembro 
de 1973, do navio cargueiro Heysa, para a Libra - Linhas Aéreas Brasileiras 
de Navegação S/ A, e, em 27 de novembro de 1973, do Rebocador MBR II, para 
as Minerações Brasileiras Reunidas S/ A - MBR. 

PARECERES 
PARECER 

da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 12, de 1973, que "institui multa pela retenção da Carteira 
Profissional após o término ou rescis.'ío do contrato de trabalho". 

Relator: Senador José Sarney 
o proje,to de lei sob exame, já estudado anteriormente por esta Comissão, 

retorna à nossa apreciação por força da Emenda n.o 3 que, em Plenário, lhe 
!à! proposta pelo próprio autor do projeto, o eminente Senador Nelson carneiro. 
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Na primeira oportunidade, pleiteava-se apenas o acréscimo de parágrafo 
único ao art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de que se punisse 
com mais rigor (quádruplo da multa prevista no artigo) a empresa que reti
vesse a Darteira de Trabalho e Previdência SOcial após a rescisão ou término 
do contrato de trabalho. 

Incumbidos do parecer, sugerimos, então, duas emendas de redação que ado
tadas por este órgão técnico, foram sucessivamente aprovadas pelas Comissões 
de Legislação SOcial e de Finanças. 

Demos, então, pela jur!dicidade e constitucionalidade do projeto que, já. 
em Plenário, recebeu a Emenda n.0 3, a qual, estendendo os propósitos iniciais 
da idéia original, foi assim esclatrecida na justificação oral que, da tribuna, fez 
o seu autor: 

"O projeto visava apenas incluir um parágrafo único ao art. 53, Todavia, 
a emenda agora oferecida também corrige o art. 53, caput, para au
mentar a multa de meio salário mínimo regional, e para modificar o 
prazo de dois para cinco dias, devido à dificuldade que, muitas vezes, 
tem o patrão de devolver, imediatamente a carteira, em virtude das 
dificuldades de matriz, filiais e outras entidades que compõem a própria. 
firma social. Então, muitas vezes, as carteiras são remetidas para a sede, 
a matriz da firma, ocorrendo uma demora de mais de dois dias. Mas, 
em compensação, o atraso importará. no aumento da multa; esta, em 
vez de ser de meio salário mínimo, passará. a ser de um salário mínimo; 
.e no caso de rescisão, essa multa será, então, no quâdruplo, ou se,a., 
quatro salários mínimos." 

SOb o aspecto que nos cabe apreciar, nada obsta a tramitação da matéria, 
amparada pela sua juridicidade e constitucionalidade. Talvez se possa pedir 
a atenção da Comissão de Redação para falhas datllográflcas do original da 
emenda, reiteradas no texto publicado no Diário do Congresso Nacional que 
comprometiam a sua col'reção gramatical na hipótese de não serem sanadas. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da emenda n.O 3, de Plenário. 
Sala das Comissões, em 14 de novembro de 1973.- Daniel Krieger. Pl'esidente 

- José Sarney, Relator - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - Wilson Gon
çalves - Nelson Carneiro - José Augusto - Heitor Dias - Italívio Coelho -
Osires Teixeira. 

PARECER N.0 62, DE 1974 
da Comissão de Legislação SociaL 

Relator: Sr. Renato Franco 
Retoma a esta Comissão, por força de emenda a.presentada em Plenário, 

o presente projeto que visa a inStituir multa atgr!Wada para o empregador que, 
após a rescisão ou término do contrato de trabalho, retiver a Carteira PrOfis
sional do tr!llbalhooor por período superior a 48 horas. 

A emenda, de autoria do próprio autor do projeto, o Uustre Senador Nelson 
Carneiro, dá. outra redação ao art. 53 da Consolidação das Leis do Tmbalho, 
mantendo, no entanto, o parágrafo único acrescido. inicialmente, pela propo
sição. 

Assim, o referido dispositivo pass!trla a cominar, no seu caput, o dobro 
da muita atualmente em vigor, ou seja, de meio para um salário mínimo, am
pliando, porém, o prazo de retenção facultativa de 48 horas para cinco dias. 

Ao justifica:r a emenda, o eminente líãer esclarece que, muitas vezes, tem o 
patrão dificuldades para devolver a Carteira Profissional do seu empregado 
em tão exiguo prazo, devido à própria organização empresarial, à existência de 
f!liais e estabelecimentos nem sempre situados próximos à ma:triz. "Em com
pensação, o atraso Importará no aumento da multa; esta, em vez de ser de 
melo salário mínimo, passará a ser de um salário mínimo." 

As mesmas razões que nos Ievara:m a opinar favoravelmente ao projeto, 
que apenas previa o agrav,amento da multa, quando a retenção da carteira 
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Profissional ocorresse após o rompimento do vínculo empregatíclo, têm perfeita: 
adequação para a emenda sob análise. 

Ainda que esteja empregado, tem o trabalhador necessidade de portar a 
sua Carteira Profissional que, além de servir-lhe, em alguns casos, como do
cumento de identidade, é comprovante háb!l para os fins de valer seus direitos 
junto à Previdência Social, de merecer crédito no comércio ou em Bancos, de 
provar ocupação perante as autoridades policiais, etc. 

Tratando-se, pois, de documento imprescindível, d-eve o empregador, por força 
de lei e sob a: ameaça da sanção permiciárla, ser compelido a devolvê-lo no mais 
curto prazo possível. 

Assim, ratificando nosso parecer anterior, opinamos favoravelmente à emenda 
de Plenário. 

Saia das Comissões, 21 de março de 1974. - Franco Montoro, Presidente -
Renato Franco, Relator - Heitor Dias - Guido Mondin - Eurico Rezende. 

PARECER N.0 63, DE 1974 

da Comissão de Finanças 
Relator: Sr. Carvalho Pinto 

O projeto em tela., de alltoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, primiti
vamente acrescentava ao art. 53 da consolidação das Leis do Tra.ba:lho o pará
grafo único, que determinava a apl!cação da multa prevista no ca.put, em 
quádruplo, na hipótese de retenção da Carteira de Trabalho, por parte do em
pregador, após a rescisão ou o término do contra:to de trabalho. 

Obtendo parecer pela constitucionalidade e juridiclda.de, após a apresen
tação de emendas rel-ativas à parte formal do projeto pe1a Comissão de COns
tituição e Justiça, foi o proj.eto a:provado pelas Comissões de Legls1ação Social 
e de Finanças. 

Deferido o requerimento de adiamento da discussão em Plenárlo, o autor do 
projeto apresentou, na Sessão Ordinária de 18 de ou.tubro do ano próximo pas
sado, a Emenda n.0 3, que altera a redação d'o caput do art. 53, dilatando o 
prazo de retenção para cinco dias e majorando a multa pecuniária para um 
salário mínimo regiona:l. 

Sobre a referida Emenda, se pronunciaram favoravelmente as comissões de 
Justiça e de Legislação Socl•al. cabendo, nesta oportunidade, a apreciação da 
mM;éria apenas sob o enfoque financeiro. 

A medida visa a prover a fiscalização dos meios capazes de coagir o em
pregador a diligenciar, em p~azo razoâvel, a restituição era Carteira de Tra
balho, devidamente anotada. 

Assim, nada havendo que se possa opor sob o aspecto financeiro, opinamos 
pela aprovação da Emenda n.o 3, apresentada em Plenário. 

Sala: das C'omlssões, 3 de abril de 1974. - .João Cieofas, Presidente - Car
valho Pinto, Relator - Virgílio Távora - Lourival Baptista - Fausto Castelo
Branco - Jessé Freire - Ruy Cameiro - Wilson Gonçalves - Eurico Rezende 
- cattete Pinho. 

PARECER N.0 64, DE 1974 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de lei do 

Senado n.0 25, de 1974, que "altera os valores retributivos das escalas 
de vencimentos dos Grupos de que tratam as Leis n.0 s 5.900, de 9 de julho 
de 1973; 5.903, de 9 de julho de 1973; e 5.975, de 12 de dezembro de 
1973, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
A douta: Comissão Diretora do Senado Federal patrocina a apresentação do 

Projeto de Lei n.o 25, sob nosso exame, como uma decorrência do Decreto-!Lei 
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n.0 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, através do qual o Senhor Presidente da 
República reajustou os vencimentos dos servidores cio Poder Executivo. 

O referido Decreto-Lei, que jâ foi estudado e aprovado pelo Congresso Na
cional, estabelece, entre outras providências, os novos valores dos vencimentos 
devidos aos servidores a,br~tngidos pela classificação fixada. na Lei n.o 5.645, de 
10 de dezembro de 1970. 

E, como esclarece a justificação do projeto num dos seus trechos: 
"Verificando-se que a Administração do Senado Federal, pelas Leis n.os 
5.900, de 9 de julho de }973; 5.903, de 9 de julho de 1973; e 5.975, de 
12 de dezembro de 1973, jâ se adaptou às exigências da Lei Complementar 
n.O 10, de 1971, e às prescrições da Lei n.o 5.645, de 1970- que estabelece 
diretrlzes para a: classificação de cargos - integrando-se no sistema 
geral do Serviço Civil Federal, impõe-se-lhe a extensão da alteração de
terminada pelo Decreto-Lei n.o 1.313, de 1974, como medida assecurató
ria da sistemática que domina as âreas administr!rt.lvas dos Três Po
deres, segundo o preceituado nos arts. 98, § 1.0 , e 108 da Constituição. 
O projeto consagra os mesmos percentuais de alteração dos níveis re
tributivos do Poder Executivo, em referência a cada Grupo, respeitando, 
a:inda, o mesmo critério ãe vigência, ou seja, a partir de 1.0 de março 
de '1974." 

A proposição parece-nos elaborada dentro da melhor técnica legislativa, 
ampara-se na sua jurldicidade e fortalece-se pela sua perfeita consonância, com 
os ditames da: nossa Constituição. 

Nada a acrescentar-lhe ou opor, o que nos leva a opinar pela sua apro
vação. 

Este o nosso Parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Accioly Filho, Presidente, em 

exercício - Helvídio Nunes, Relator - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro -
Eurico Rezende - José Augusto - José Lindoso. 

PA:RECER N.0 65, DE 19'74 

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 25, 
de 1974. 

Relator: Sr. Virgílio Távora 
O presente Projeto de Lei, de iniciativa da Comissão Diretora desta Casa, 

visa a reajustar os vencimentos dos servidores do Senado Federa:!, já classifi
cados sob módulos identificados mediante critérios de avall1a.ção de cargos, 
os chamados Grupo ãe Dlreção e Assessoramento Superiores, de Atlvidades de 
Apolo Legislativo, de Serviços Auxiliares, de serviço de Tra,nsporte Oficial e Por
ta:rla, de Outras Ativida.des de Nivel Superior, e de Artesanato. 

Atualizam-se os proventos dos !nativos, dentro dos parâmetros traçados pe1a 
Lei n.0 2.622, de 1.o de outubro de 1955, fixa-se a 1.0 de março do corrente 
ano a vigência dos novos valores retributivos e esta-belece-se, no art. 2.0 , ln fine, 
que "a. despesa resultante serâ atendlda: com recursos orçamentârios, inclusive 
na forma. prevista no art. 6.0 , item I, da. Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 
1973, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exerciclo de 1974". 

A proposição da douta Comissão Diretora, enfim, acompanha. a orientação 
imposta pelo Decreto-Lei n,o 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, para. reajustar 
os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, assim cumprindo a sistemática 
constitucional de estender aos funcionãrlos do Poder Legislativo "os sistemas 
de classificação e níveis de vencimentos dos car.gos do serviço civil do respec
tivo Poder Executivo" (,§ 1.0 do art. 108 da constituição). 

Dentro da competência: desta Comissão, damos a proposição como respaldada. 
no seu aspecto financeiro, pois se identificam as fontes que assegurarão a co
bertura da despesa resultante da sua aplicação. 
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. Em face do exposto, opinamos pela aprove:ção do Projeto de Lei do Senado 
n.0 25, de 1974. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente - Virgílio 
Távora, Relator - Eurico Rezende - Wilson Gonçalve.!l - Louriva.l Baptista -
Roy Carneiro - Carvalho Pinto - Fausto Castelo-Branco - Cattete !Pinheiro. 

PARECER N.0 66, DE 1974 

da Comissão de Finanças, sobre o Ofício S-8, de 1974 (n.0 261/'74 
na. origem), do Senhor Governador do Estado de São Paulo, solicitando 
a.o Senado Federal autorização para contratar um empréstimo externo 
de US$ 55,000.000,00 (cinqüenta e cinco mllhões de dólares) e um fi. 
na.nciamento •de DM 50.000.000,00 (cinqiienta milhões de marcos alemães), 
destinados à construção civil, planejamento, fornecimento e instalação 
de equipamentos de 3 (três) hospitais de ensino para a. Universidade 
de São Paulo. 

Relator: Sr. Carvalho Pinto 

O Senhor Governador do Estado de São Paulo, no Ofício n.o 261/74, solicita 
ao Senado Federal, nos tennos do art. 42, inclso IV, da Constituição, a compe
tente autorização para que aquele Governo possa: contratar "um empréstimo de 
US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares) e um financiamento 
de DM 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de marco.s alemães}, destinados à 
construção civil, pla.nejamento, fornecimento e instalação de equipamentos mé· 
dico"'hospita1ares de três ho.spita:ls doe ensino que serão construidos para a Uni
versidade de São Paulo (2) e Universidade de Campinas, dotando esses centros 
de cultura superior de imprescindíveis nosocômios". 

2. As operações financeiras acima referidas obedecerão o disposto na Lei 
estadual n.0 122, de 4 de julho de 1973, em cujo texto são estabelecid-as a:s con
dições mínimas usualmente aceitas a. serem aprovadas pelo Banco Central, a 
saber: 

"I - em empréstimo de US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões 
de dólares), sujeito às seguintes condições negociáveis à época do con
trato; 
a) prazo total mínimo de 10 (dez) anos, incluindo pelo menos 4 (quatro) 
anos de carência; 
b) Juros sujeitos às alterações do mercado internacional, à taxa atual 
de até 7/8% (sete oitavos por cento) ao ano, acima da "Inter Bank Rate" 
de Londres, reajustada semestralmente, na época do pagametno de cada 
parcela de juros; 
c) Taxa de Coordenação CFlat Comission) de até 0,5% (melo por cento), 
a ser paga até 30 (trinta) dias aPós a data da emissão do Certificado 
de Registro do Banco Central do Brasil; 
d) Comissão de Compromisso de até 0,5% (melo por cento) sobre os 
saldos não desembolsados; 
e) amortização em pagamentos semestrais, iguais e sucessivos; 
f) aval do Banco do Estado de São Paulo S/ A. 
II - em financiamento a ser negociado com "Hospitalia International 
GmbH" na lmportáncia de 80% (oitenta por cento) do material hospi
talar de origem estrangeira, no valor de até DM 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de marcos alemães). observados os critérios de similaridade 
nacional detenninados pela CACEX e vigorantes na época da apresenta
ção das Guias de importação, mediante as seguintes condições: 
a) o. importância do financiamento compreenderá o custo do material, 
despesas C & F e montagem; 
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b) amortização do principal em 12 (doze) prestações semestrais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira 360 (trezentos e sessenta) dias da. 
data de cada embarque; 

c) juros brutos de 8,5% (oito e meio por cento) ao ano sobre o saldo 
realmente devedor, contados a partir da data de cada embarque, pagos 
nas mesmas datas do principal; 
d) garantia do Banco do Estado de São Paulo." 

3. O Senhor Presidente da República, através o despacho PR-1819/74, de 12 de 
março de 1974, atendendo Exposição de Motivos n.o 113, de 7 de março de 1974, 
do Senhor Ministro da Fazenda, concedeu autorização para o Governo do Estado 
de São Paulo dirigir-se ao Senado Federal, conforme publicação constante do 
Diário Oficial da União de 12 de março de 1974 (folha n.o 7). 
4. O Banco Central do Brasil, pelo Oficio CEMPEX 74/11, de 7 de março do 
corrente ano, comunicou ao Senhor Secretârio da Fazenda do Estado de São 
Paulo que a comissão de Empréstimos Externos - CEMPEX, em sessão ordinâria. 
realizada em 7-3-74, decidiu autorizar o inicio das negociações, ressalvando que 
a contratação da operação em apreço deveria ser precedida da apresentação de 
minuta do contrato para aprovação final das suas condições gerais pelos órgãos 
encarregados da politica. econômico-financeira do Governo Federal. 
5. Consta do processado cópia da Lei Estadual n.0 122, de 4 de julho de 1973, 
publicada no D.O. do dia subseqüente, que autoriza o Poder Executivo a realizar 
operações financeiras, para os fins e nas condições que especifica. 
6. Diante do exposto, cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 
406, alineas a, b e c) opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 14, DE 1974 
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações 

financeiras em moeda estrangeira para a construção civil, fornecimento 
e instalação de equipamentos de três hospitais de Ensino naquele Estado. 

Art. 1.0 -É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar ope
rações financeiras em moeda estrangeira, para o custeio de estudos e projetes, 
construção civil, planejamento, fornecimento e instalação de equipamentos elé
tricos, mecânicos, hidrâullcos e médico-hospitalares para os hospitais de ensino 
a serem construídos na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo 
(USP), na Universidade de Campinas (UNICAMPl e ao Hospital das Cllnicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 

Art. 2.o - As operações financeiras a que se .refere o artigo anterior consis
tirão: 

I - em empréstimo de US$ 55,000,000,00 (clnqüenta e cinco milhões de dóla
res) com grupo financiador externo a ser Indicado; 

II - em financiamento a ser negociado com "Hospitalia International 
GmbM", na Importância de 80% (oitenta por cento) do material de origem 
estrangeira no valor de até DM 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de marcos 
alemães), observados os critérios de similaridade nacional determinados pela 
CA~X e vigorantes na época da apresentação das Guias de Importação. 

Art. 3.0 - As op·erações ·externas realizar-se-ão nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, 
acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de financiamentos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarreagados da execução da política econômica 
financeira do Governo Federal. inclusive quanto ao aval a ser prestado pelo 
Banco do Estado de São Paulo S/A, e, ainda, o disposto na Lei estadual n.o 122, 
de 4 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 
5 de julho de 1973. 
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Art. 4.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Virgílio Távora, Vice-iPresidente no 

exerclcio da presidência - Carvalho Pinto, Relator - Cattete Pinheiro - Eurico 
Rezende - Wilson Gonçalves - Lourival Baptista - Fasto Castelo-Branco -
Ruy Carneiro. 

PAREOER N.o 67, DE 1974 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolu
ção n.0 14, de 1974, da Comissão de Finanças que "autoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a realizar operações financeiras em moeda 
estrangeira, para a construção civil, fornechnento e instalação de equi
pamentos de três hospitais de Ensino naquele Estado". 

Rela to r: Sr. Os ires Teixeira 

Originário da Comissão de Finanças, o presente Projeto de Resolução auto
riea o Governo do Estado de São Paulo "a realizar operações financeiras em 
moeda estrangeira para a construção civJl, fornecimento e instalação de equipa
mentos de três hospitais de ensino naquele Estado". 
2. A matéria está ampla e pormenorizadamente esclarecida no parecer da 
Comissão de Finanças, sendo de se notar, no que compete a esta Comissão exa
minar, terem sido anexados os seguintes documentos: 

a) Ofício do Senhor Governador do Estado de São Paulo solicitando a com
petente autorização do Senado Federal; 

b) Cópia_ do ofício CEJM!PEX 74/11, de 7 de março do corrente ano, informando 
que, em sessao de 7-3-74, a Comissão de Empréstimos Externos decidiu autorizar 
o início das negociações; 

c) Cópia do Diário Oficial da União de 12 de março de 1974, com o despacho 
do Senhor Presidente da República (PR-n.o 1.819/74), que. atendendo à Expo
sição de Motivos n.0 113, de 7 de março de 1974, do Senhor Ministro da Fazenda, 
concedeu autorização para o Governo do Estado de São Paulo dirigir-se ao Senado 
Federal, para os fins do disposto no art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Autorização do Legislativo estadual contida na Lei estadual n.0 122, de 4 
de julho de 1973, para a operação em exame. 
3. Dessa forma, atendidas as exigências constitucionais e regimentais (art. 42, 
item IV, da Constituição e art. 406, ilinea 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, 3 de abril de 1974. - Accioly Filho, Presidente, em exer
cício - Osires Teixeira, Relator - Carvalho Pinto - Helvídio Nunes - José 
Lindoso - Eurico Rezende - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O EXpediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa Projeto de Lei, que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 28, DE 1974 

Altera a legislação da Previdência Social e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O § 2.o do art. 24 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 

redação que lhe deu a Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

§ 2.0 - O auxílio-doença será devido a contar do 16.0 (décimo sexto) 
dia de afastamento da atividade ou, no caso de trabalhador autônomo e 
do empregado doméstico, a contar da data de afastamento da atividade, 
comprovada pela expedição de atestado médico, fornecido pelo I'NPS, 
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devendo ser requerido dentro de 30 (trinta) dias do afastamento, perdu
rando pelo período em que o segurado continuar incapaz. Quando reque
rido por empregado afastado da atividade há mais de 30 (trinta) dias, 
será devido a partir da entrada do pedido." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 
Não assegurar-se aos trabalhadores autônomos o direito ao auxílio-doença, 

a partir da data do atestado médico devidamente fornecido pelo órgão próprio 
do llNPS, é fazer vista grossa aos mais rudimentares princípios de seguridade 
social. Com efeito, em se tratando d·e trabalhador sem vínculo empregatício, a 
data do início do benefício somente pode ser a do exame médico, pois é nessa 
data que a doença, de direito, é reconhecida pelo sistema geral da previdência. 
social, através da autoridade médica. Daí tentar-se garantir o benefício a partir 
da data da expedição do atestado médico, expedido pelo órgão de assistência 
médica da Instituição, ficando ressalvada, contudo, a obrigatoriedade do inte
ressado em requerer o benefício até 30 (trinta) dias após a obtenção do atestado 
médico. 

Assim, a comprovação do afastamento da atividade far-se-á pela consulta. 
médica, podendo s·er obtida a qualquer momento, em qualquer localidade e órg'io 
do llNPS, mesmo fora do domicílio e não pela formalização do requerimento, como 
consta do dispositivo legal, cuja alteração ora se propõe. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1974. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
•• o •••••• o •••••• o • o •••• ' •••• o •• o o o •••••••• o • o ••••••••• o •••••••••• o o •••••• o ••••• o 

CAP1'DULO II 
Do auxílio-doença 

Art. 24 - O auxílio-doença será concedido ao segurado que após haver reali
zado 12 (doze) contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho por 
prazo superior a 15 (quinze) dias. 

····························································'···················· 
§ 2.0 - A concessão de auxílio-doença será obrigatoriamente precedida de 

exame médico, a cargo da previdência social, e será requerida pelo segurado ou, 
em nome deste pela empresa ou pela entidade sindical, ou, ainda, promovida 
"ex-officio", pela instituição de previdência social,' sempre que houver ciência da. 
incapacidade do segurado . 
• • • • o ••••••••• o •••• o o •• o • o o o ••••••• o • o •••••• o •••••••••••••••••••••••• o • o ••• o •• o • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••• o •• o o •••• o ••• o • o • o o •••• '. o • o ••••• o • o •••••••• 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -O Projeto de Lei que acaba de ser 
lido pelo Sr. Lo-secretário será publicado e remetido às Comissões competentes. 

Sobre a mesa., requerimento de urgência, que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretârlo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 35, DE 1974 
iRequeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea. b, do Regimento para o 

Projeto de Lei da Câmara n.o 14/74, que fixa o valor do nível de vencimento do 
Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente das Secre
tarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1974. - Petrônio Portella. 
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O SR. PRESIDENTE <Aritônio Carlos) - O requerimento que acaba de ser 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário será votado após a Ordem do Dia, na. forma. do art. 
378, número II, do Regimento Interno. 

'Sobre a mesa, outro requerimento de urgência, que será lido pelo Sr. 1.0 -

Secvetárlo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 36, DE 1974 

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do ·Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara n.o 15/74, que fixa os valol."es de vencimentos dos cargos 
dos Grupos-Ativldades de Apoio Judiciário, Serviço Auxiliares, Outras Atividades 
de Nível Médio, Serviços de Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente 
das Secretarias das Seções Judiciárias da. Justiça J!1ederal de !Primeira Instância 
e dá outras providências. 

Sala. das Sessões, 4 de abril de 1974. - Petrônio Portella. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O requerimento que acaba de ser 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 
378, número II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu parecer n.o 37, de 1974) do Projeto de Resolução n.o 5, 
de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 
1968, n.o 79. de 1970, e n.O 52, de 1972, para. permitir que o Governo do 
Estado de Pernambuco eleve em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua. dívida. consolidada, a fim de que aquele 
Estado possa contratar empréstimo junto ao mercado financeiro interno. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fa2:er uso da palavra, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A redação final é considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 

362 do Regimento Interno. 
É a seguinte a Redação Final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 5, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 'VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 
1970, e n.0 52, de 1972, para permitir que o G~vemo do Estado de Per
nambuco eleve em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que aquele Estado possa contra
tar empréstimo junto ao mercado financeiro interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 

- É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resoulção n.o 58, 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do Estado de Pernambuco eleve em 
Cr$ 30.000.000.00 <trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada, a fim de que aquele Estado possa contratar empréstimo junto ao mercado 
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financejro interno, destinado à subscrição ou integralização do capital social de 
7 (sete) empresas de economia mista das quais é acionista majoritário, à reali
zação do pagamento de empréstimos que contraiu junto ao Banco do Estado de 
Pernambuco S.A. - BANDEPE e, também, à execução de projetos inadiáveiS. 

Art. 2.0 
- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - Item 2 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Co· 
missão de Redação em seu Parecer n.o 39 de 1974) do Projeto de Reso
lução n.o 8, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções 
n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo 
do Estado de Minas Gerais possa elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante 
colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas (ORTM). 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a 

t1iscussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A redação é considerada definitivamente aprovada, nos termos do artigo 362 

elo Regimento Interno. 
o projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 8, de 1974 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, 
da Constituição, e eu Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1974 
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, 

de 1970, e 52, de 1972, para pennitir que o Governo do Estado de Minas 
Gerais possa elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante colocação de 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas (ORTM). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 

de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar 
em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua di
vida consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de 
Minas (ORTM), objet!vando carrear os recursos necessários ao financiamento 
de gastos de capital de diversos prioritários. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - Item 3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 46, 
de 1973 (n.0 135-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova a refor
ma do Segundo-Sargento João Llno Pereira; do Ministério da Marinha, 
tendo 
PARECERES, sob n.os 44 e 45, de 1974, das Comissões. 
- de Constituição e Justiça, pela consti tuclonalidade e j uridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 

Em dlsc:~ssão o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador quiser fazer uso da palavra para discutir o projeto, 

vou encerrar a discussão. ..-



Está encerrada. 
Em votação. 

-no-

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 DECRETO LEGISLATIVO N.0 46, DE 1973 
(N.• 135-A/73, na Casa de origem) 

Aprova a refonna do Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Mi
nistério da Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Fica aprovado o ato do Presidente da República que concedeu 

reforma a João Lino Pereira, Segundo-Sargento do Ministério da Marinha, de 
acordo com a autorização prevista no § 7.0 do art. 72 da Constituição. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publl
cação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - Esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Vai-se passar à votação do Requerimento n.o 3'5, lido no Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 14, de 1974. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 14, de 

1974 (n.o 1. 780-B/74, na Casa de origem) I de iniciativa do sr. Presidente 
da República, que fixa o valor do nível de vencimento do Grupo-Direção 
e A.ssessoramento Superiores, do Quadro Permanente das Secretarias das 
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outl·as 
providências (dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público 
Civil e de Finanças). . .. 

Solicito ao nobre Senhor Senador Benjamim Farah o parecer da Condssão 
de Serviço Público Civil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Emite o seguinte parecer) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o projeto ora submetido à apreciação desta Comissão decorre 
da Mensagem n.o 86/74, do Poder Executivo, e objetiva fixar os valores dos níveis 
de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Per
manente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal da Primeira 
Instância. 

Na Mensagem n.O 1/73, de 14 de novembro de 1973, o Senhor Ministro
Presidente do Conselho da Justiça Federal esclarece que, na elaboração do pro
jeto, previamente examinado pelo DASP, foram rigorosamente observadas as 
diretrizes de que trata a Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e atendidas 
as normas de paridade de vencimentos nos órgãos dos Três Poderes da União, 
em conformidade com o disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0, da Constituição e da 
Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

Não é inovador, portanto, o projeto ora submetido à apreciação desta 
Comissão, porque apenas adota os parâmetros uniformizadores determinados 
pela Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 
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Não há, por conseguinte, no projeto, nada que esteja em desacordo com 
a legislação vigente, razão por que somos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - O parecer da Comissão de Serviço 
Públ!co Civll é favorável ao projeto. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jessé Freire, para emitir parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. JESSÉ FREntE - (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto ora submetido à dellberação desta Comissão fixa os valores 
dos nive!s de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal 
da Primeira Instância. 

Pela Exposição de Motivos do Senhor Ministro-Presidente do Conselho 
da Justiça Federal -, foi salientada a assistência do DASP na elaboração do 
projeto e a rigorosa observância das diretrizes traçadas pela Lei n.O 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. Foi aduzido, ainda, que o custeio do projeto deverá ser 
atendido pelos recursos a esse fim destinados, sendo absorvidas pelos novos 
valores de vencimentos todas as vantagens e retribuições percebidas, a. qualquer 
titulo, pelos ocupantes dos cargos a serem reclassificados. 

iNão se trata, portanto, de um projeto inovador, mas de proposição da mesma 
natureza de outras que têm sido examinadas e aprovadas por esta Comissão, 
atendendo às exigências da Lei n.0 5.645, de 1[) de dezembro de 1970, que esta
belece as diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União. 

No âmbito de competência desta Comissão, os requisitos estão plenamente 
atendidos. 

Em vista do exposto, somos pela aprovação do projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - O Parecer da Comissão de Fi-

nanças é, igualmente, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.0 14 de 1974. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. senadores quiser fazer uso da palavra vou encerrar a 

discussão. 
Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o Proj.eto de Lei da Câmara, n.0 14, 

de 1974, queiram permanecer sentados. 
!Está aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 14, DE 1974 
(N.• 1.780-B/74, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SENHOR PllESIDENTE DA JW>'ÓBLICA 

Fixa. o valor do nivel de vencimento do Grupo-Direção e Assessora
mento. Superiores, ~o Quadro Perm~n~te das • Se~retar~ das Seções 
Judiciarias da Justiça Federal de Pr1me1ra Instancm, e da outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - .AD nível de classificação de cargos de provimento em comissão, 
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Perma
nente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Prlmelra Ins- .. 
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tância, estruturado nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
corresponde o seguinte vencimento: 

Nível 

JF-DAS-1 •••••••••••••••••••• o •• o ••••••••••••••••• 

Vencimento 
Mensal Cr$ 

6.390,00 

Art. 2.0 -As diárias de que trata a Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 
1961, e respectivas absorções, e, as gratificações de representação, referentes aos 
cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em cada 
caso, pelo vencimento fixado no artigo anterior. 

Parágrafo único - A partir da vigência dos atas individuais que incluírem 
os ocupantes dos cargos reclassificados nos cargos que integram o Grupo de que 
trata a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes, o pagamento das 
vantagens especificadas neste artigo, bem como de outras que, a qualquer titulo, 
venham percebendo, ressalvados apenas o salário-familia e a gratificação adi
cional por tempo de serviço. 

Art. 3.0 - o vencimento fixado no art. 1.0 vigorará a partir da vigência 
dos ates de inclusão de cargos no novo Grupo. 

Art. 4.0 
- O exercício dos cargos do Grupo de que trata esta Lei é incom

patível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários e de repre
sentação de gabinete. 

Art. 5.0 
- Os cargos em comissão de Diretor de Secretaria, ressalvados os 

que já estejam ocupados por titulares em comissão, somente serão providos, em 
cada caso, após vacância dos cargos efetivos de Diretor da Secretaria 3-C, cujos 
direitos foram assegurados na forma do art. 6.o da Lei n.0 5.677, de 19 de julho 
de 1971, os quais serão extintos e suprimidos quando vagarem. 

Parágrafo único - A gratificação de representação, as diárias de que trata 
a Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, e outras 
vantagens que, a qualquer título, estiverem sendo percebidas pelos ocupantes 
efetivos a que se refere este artigo, serão absorvidas pelo vencimento fixado 
nesta Lei. 

Art. 6.0 - Os cargos de direção superior serão transformados mediante Ato 
do Presidente do Conselho da Justiça Federal, de acordo com o disposto no 
art. 7.0 da Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Parágrafo único - O provimento dos cargos de que trata o presente artigo 
será feito mediante Ato do Presidente do Conselho da Justiça. Federal, por indi
cação dos Juízes Federais, após aprovação do conselho, devendo recair a escolha, 
para Diretor de Secretaria das Varas em Bacharel de Direito e, para. Diretor 
de Secretaria da Direção do Foro, diplomados em Direito, Administração, Ciên
cias Contábeis ou Economia, satisfeitos os demais requisitos legais e regula
mentares. 

Art. 7.0 -A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes dos 
cargos efetivos a que se refere o art. 5.0 será calculada na forma do disposto 
no art. 10 da Lei n.O 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 8.0 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 
pelos recursos orçamentários próprios da Justiça Federal de Primeira Instância, 
bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação 
pertinente.· 

Art. 9.0 - :Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PR:ESID·ENTE (Antonio Carlos) - Passar-se-á, agora, a votação do 
Requerimento n.0 36, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 15, de 1974. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação do projeto. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Câmara n.0 15, de 
1974 (n.o 1. 781-B, de 1974, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pre
sidente da República, que fixa os valores de vencimento dos cargos 
dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxillares, Outras 
Atividades de Nível Médio, Serviço de Transporte Oficial e Portaria do 
Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça 
Federal de Primeira Instância, e dâ outras providências (dependendo 
de pareceres das Comissões de Serviços Público Civil e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senhor Senador Benjamim Farah o parecer da Comissão 
de Serviço Público Civil. 

O SR. BENJAMiiM FARAH (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, projeto de lei que fixa 
os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciârio, 
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio, Serviço de Transporte 
Oficial e Portaria do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias 
da Justiça Federal de Primeira Instância; e dâ outras providências. 

A Mensagem Presidencial estâ acompanhada de Exposição de Motivos do 
Ministro-Presidente do Conselho de Justiça Federal, que assim se expressa: 

"Na elaboração do projeto, previamente examinado pelo Departa
mento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), foram rigorosamente 
observadas as diretrizes de que trata a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e atendidas as normas determinadoras da paridade de venci
mentos nos órgãos dos Três Poderes da União, em conformidade com 
o disposto nos artigos 98 e 108, § 1.0 , da Constitui~ão e da Lei ·Com
plementar n.0 10, de 6 de maio de 1971." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário, após 
tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de 
Finanças. 

o projeto se fundamenta na Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971, 
que estabelece normas para o cumprimento do disposto nos arts. 98 e 108 da 
Constituição Federal. 

Foram rigorosamente observadas as diretrizes constantes da Lei n.0 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, e as normas relativas à paridade de vencimentos 
entre os Três Poderes da República. 

o Departa>mento Administrativo do Pessoal Civil - DASP - examinou 
previamente a proposição, nada opondo ao seu encaminhamento. 

Na linha do exposto, somos de parecer favorâvel ao projeto de lei em apreço. 

o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - O parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil é favorâvel ao Projeto da Lei da Câmara n.0 15, de 1974. 

concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Tâvora, para proferir parecer 
pela Comissão de Finanças. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - (Emite o seguinte parecer.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vem a comissão de Finanças do Senado o Projeto de Lei da Câ
mara n.o 15, d·e 1974, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos
Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível 
Médio Serviço de Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente das 
Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e 
dá outras providências. 
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A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República, tendo sido 
encaminhada ao Congresso Nacional nos tennos do art. 51 da Constituição. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do 
Senhor Mln!stro-Presidente do Conselho da Justiça Federal, que assim justi
fica o projeto de lei: 

"Na elaboração do projeto, previamente examinado pelo Departa
mento Admln!strativo do Pessoal Civil (D'ASP), foram rigorosamente 
observadas as diretrizes de que trata a Lei n.O 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, e atendidas as normas determinadoras da paridade de ven
cimentos nos órgãos dos Três Poderes da União, em c-onformidade com 
o disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0, da Constituição e da Lei Comple
mentar n.0 10, de 6 de maio de 1971. A fim de se atingirem os princípios 
contidos na sistemática da legislação citada, tomou-se necessária a in
trodução das nonnas contidas nos arts. 5.0 e 7.0 do presente projeto, 
delegando ao Conselho da Justiça Federal a competência que, em rela
ção ao Tribunal Federal de 'Recursos, já se contém na própria Consti
tuição, a fim de ser mantida a flexib!lldade prevista no novo Sistema. 

O projeto, cuja conversão em lei ora se propõe, tem em vista a im
plantação, no âmbito da Justiça Federal, do novo Plano de Classifica
ção de Cargos instituído pela Lei n.0 5.645/70, de acordo com a escala 
de prioridades referida no caput do art. 8.0

." 

A iniciativa do Chefe do Poder Ex~cutivo se funda na Lei Complementar 
n.o 10, de 6 de maio de 1971, que "fixa nonnas para o cumprimento do disposto 
nos arts. 98 e 108, § 1.o, da Constituição "e o cu.sto estimado do projeto, em 
relação a despesa atual, para um período de 13 meses e considerando-se o núme
ro de aproximadamente 2. 055 cargos vagos e ocupados, acarretará o acréscimo 
da despesa nos seguintes montantes anuais: 

1973 
1974 

•••••••• o o •••••••••• ·' ••••••• o ••••••••• 

•• o •• o • o •••• o •• o ••••• o ••• o •••• o ••••••• 

1. 300.000,00 
15. 768.204,00 

Sob o aspecto financeiro, as despesas decorrentes do projeto em exame deve
rão ser cobertas pelos recursos orçamentários próprios. 

Serão absorvidas pelos novos valores de vencimentos todas as vantagens e 
retribuições percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes dos cargos a serem 
transformados ou transpostos, inclusive a gratificação pelo serviço extraor
dinário. 

Ficam ressalvados o salário-família, a gratificação adicional por tempo de 
serviço e a vantagem a que façam jus, de acordo com o art. 4.o da Lei Comple
mentar n.o 10, de 1971. 

Ante as razões apontadas, opinamos pela aprovação do projeto de lei sob 
exame. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O parecer da Comissão de Finan-
ças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 15, de 1974, é favorável. 

Completada a instrução <la matéria, val-se passar à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o projeto queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 15, DE 1974 
(N.• 1. 781-B/14, na Casa de origem) 

o• INICIATIVA DO SENHOR PIIEIDZN'l'J: DA ~ 

Fixa os valores de vencimento dos cargos dos Grupos - Atividades 
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Mé
dio, Serviço de Transporte Oficial e Portaria. do Quadro Permanente das 
Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Ins
tância, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a 

que se refere esta lei, do Quadro Permanente das secretarias das Seções Judi
ciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, criados e estruturados com 
fundamento na Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguin
tes vencimentos: 

Nlveis 

JF-AJ-8 

JF-AJ-7 

JF-AJ-6 

JF-AJ-5 

JF-AJ-4 

JF-AJ-3 

JF-AJ-2 

JF-AJ-1 

Níveis 

I - Grupo - Atividades de Apoio Judiciário 

•••••••••••••• ' •••• o ••• o. o ••• o •••••••••••• 

o ••••••••••••• o. o ••••••••• o ••••••• o ••••• o. 

o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o •• 

o o o O o O o o o O O 0 o o O O o o I o O O o o O O o O O o O O o o O o o o O o o o 

•••••••• o ••••••••••••••••••••• o o.' •••••••• 

o O o o O o o o O O O o O O O O O o I o O o o o O o o O o o O O o o o O o o o o o O 

••••••••• o •• ' ••••••••••••••••••••••••••••• 

o O O o o o O O O O O o O O O o O o I o * O O o o o o O O O o I o I o O o o O o O o 

II - Grupo - Serviços Auxiliares 

JF-SA-6 ......................................... . 

JF-SA-5 ......................................... . 

JF-SA-4 ......................................... . 

JF-SA-3 ........................................ · · 

JF-SA-2 ............................... · · · · · · · · · · · 

JF-SA-1 ........................................ · · 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

5.440,00 

4.820,00 

4.080,00 

. 2.920,00 

2.510,00 

2.100,00 

1.630,00 

1.360,00 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

2.380,00 

2.040,00 

1.630,00 

1.080,00 

950,00 

610,00 
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m - Grupo - Outras Atividades de Nível Médio 

Níveis 

JF-NM-7 
JF-NM-6 
JF-NM-5 
JF-NM-4 
JF-NM-3 
JF-NM-2 
JF-NM-1 

o •• o o • o ••• o • o •••••••••••••• o •••• o • o • o ••• o 

••••••••••••• o •• o • o ••••• o ••• o ••••• o •••••• 

••••••••••••••• o ••••••• o •• o ••• o o o •••••••• 

0 0 o o o o O O O O o O o o O O O o O O O o O O O O 0 O O O O O O O O o o o O o 

• o ••• o o •••••••••••••• o ••••• o ••••••••• o ••• 

••••••• o •••••••• o. o o ••••• o •• ' •••••••••• o •• 

•••••••••••• o o •• o •• o • o ••••••••••••••••••• 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1. 760,00 
1.420,00 
1.080,00 

610,00 

IV - Grupo - Serviço de Transporte Oficial e Portaria 

Vencimentos 
Níveis Mensais 

Cr$ 

JF-TP-5 . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . 1. 290,00 
JF-TP-4 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080,00 
JF-TP-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 
JF-TP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,00 
JF-TP-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, 
e respectivas absorções, bem como as gratificações de representação, referentes 
aos cargos que integram os grupos de que trata esta Lei, ficarão absorvidas, em 
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 - A partir da vigência dos atas de transformação ou transposição de 
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os respecti
vos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo. 

§ 2.o - Apllca-se o disposto neste artigo aos funcionários da Quadro Perma
nente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Instância, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou trans
postos para Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados 
ou criados na forma da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. s.o - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do 
Quadro Permanene das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 
Primeira Instância, que forem incluídos nos Grupos de que trata esta Lei, e nos 
demais estruturadas ou criados na forma da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, serâ calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4. 345, de 
26 de junho de 1964. 

Art. 4.o - Aos a:tuais funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem a 
perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de 
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem 
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respec
tivo parágrafos da Lei Complementar n.0 10, de 6 de mala de 1971. 
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Art, 5.0 - As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Interme
diária, necessárias aos serviços da Justiça Federal, serão criadas pelo Conselho 
de Justiça Federal, na forma do art. 5.0 da Lei Complementar n.o 10, de 6 de 
maio de 1971, adotados os pr!nciplos de classificação e níveis de valores vigorantes 
no Poder Executivo. 

Art. 6.0
- Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores 

de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes 
àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no art. lO do 
Decreto-Lei n.0 1. 256, de 26 de j ane!ro de 1973. 

§ 1.0 - Para o efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo que 
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aposentadoria, In
cidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao venci
mento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.0 , 3.o e 4.o desta Lei. 

§ 2.0 - O vencimento que servirá de base à revisão do provento será fixado 
para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo 
de denominação e símbolo Iguais ou equivalentes aos daqueles em que se aposen
tou o funcionário. 

§ 3.0 - O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publi
cação do ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva. 

Art. 7.0 - Na implantação do Plano de Classificação de Cargos poderá o 
Conselho da Justiça Federal, além dos atos de estruturação, homologação do 
processo seletivo, fixação da lotação ideal, transferência, remoção e movimenta
ção, progressão, acesso, transposição e transf<;!rmação, mediante ato da Presidên
cia, transformar na forma da regulamentaçao pertinente, em cargos, empregos 
integrantes da Tabela de Pessoal Temporário das Secretarias das Seções Judiciá
rias, regidos pela legislação trabalhista, a qual será considerada em extinção. 

Parágrafo único - Poderão, Igualmente, concorrer à transposição ou trans
formação dos respectivos cargos ef·etivos, no Quadro Permanente das Secretarias 
das Seções Judiciárias, os funcionários de outros órgãos de Administração Pú
blica, que se encontrem prestando serviços, na qualidade de requisitados, à Jus
tiça Federal de Primeira Instância, desde que haja concordância do órgão de 
origem. 

Art. 8.0 - Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 3.0 da Lei n,0 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer titulo e sob 
qualquer forma, de serviços com pessoas físicas e jurídicas, bem eomo a utiliza
ção de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para o desempenho 
de ativldades inerentes aos Grupos de que trata esta Lei. 

Art. 9,o - Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir da 
data dos atas de inclusão dos cargos do novo sistema .a que se refere o § 1.0 do 
art. 2.o 

Art. 10 - Observado o diSposto nos arts. 8.0 , item III, e 12 da Lei n,o 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970 as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Justiça Federal de Primeira 
Instância, bem assim por outras dotações a esse fim destinadas, na forma da 
legislação pertinente. 

Art, 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N,0 37, DE 1974 
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado nos 

dias 11 e 12 de abrll, nem haja expediente em sua Secretaria, por se tratarem de 
dias san tiflcados. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1974. - Guido Mondin, 

i 



- 118-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De acordo com o art. 280, n.0 III, 
do Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido pelo Sr. 1.0-Secre
tário, que determina não se realizem sessões do Senado nos dias 11 e 12 de 
abril, nem haja expediente em sua Secretaria, será votado !mediatamente. 

Vou, assim, submetê-lo à apreciação do Senado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Face à decisão do Plenário, não haverá Sessão do Senado nos dias 11 e 12 

de abril, nem expediente em sua Secretaria, por se tratar de dias santificados. 
SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 38, DE 1974 
Requeremos, ouvido o Plenário, que o Senado se faça representar por uma 

Comissão externa na Exposição Nacional Agropecuária e Industrial, a realizar-se 
na cidade de Londrina, de 6 a 13 do corrente mês. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 19·74. - Accioly Filho - Octávio Cezário. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De acordo com a decisão do Plenário, 

o Senado far-se-á representar à exposição agropecuárla Industrial, a realizar-se 
na cidade de Londrina, e a comissão externa será oportunamente designada, 
ouvidas as Lideranças pelo Sr. Presidente do Senado. 

Tem a palavra o nobre Senador Alexandre Costa. 
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria, talvez, 

a vastidão continental do Brasil, onde se agrupam tantas dificuldades naturais 
para a plena dominação do seu Imenso território, sobretudo os grandes rios 
e as montanhas desordenadas, a força inconsciente que moveu o gênio de Santos 
Dumont para a conquista do "mais pesado do que o ar". Talvez o grande gênio 
aeronáutico, o brasileiro que deu, definitivamente, asas aos homens, tivesse 
compreendido que sem a dominação perfeita do espaço aéreo não seria possível 
ao Brasil ocupar, em termos essenciais, todo o patrlmônlo físico que nos legou 
a herança portuguesa e que de muito e muito foi consolidado e aumentado pela 
diplomacia nacional, onde, com destaque absoluto, reponta o nome imortal de 
Rio Branco. 

E se, hoje, pretendo fazer desde a eminência desta egrégia tribuna um pro
nunciamento de justo louvor a uma grande empresa nacional, manda a justiça 
que eu situe pelo menos dois grandes momentos brasileiros da nossa aviação. 

Vale recordar, porque manda a justiça fazê-lo, o pioneirismo do Correio 
Aéreo Nacional, iniciado ainda na década de 30, e que se constituiu no primeiro 
milagre da Integração nacional. P!lotos audaciosos, comandando aviões bastante 
precários, iniciaram a obra de penetração e de conquista, erguendo campos de 
pouso em lugares os mais remotos e, com Isso, colaborando decididamente na 
posse e no povoamento do nosso solo. Era o Início de um grande ciclo. 

Também é preciso, histórica e justamente, recordar a obra pujante de um 
grande brasileiro, figura de primeira plana no jornalismo e na política nacionais, 
este fabuloso Assis Chateaubrland, e que tanto e tanto honrou este Senado 
Federal. Também ele, e a seu modo realizador, foi um pioneiro valoroso. Foi de 
sua iniciativa e de seu comando, como de seu estímulo, a fabulosa campanha 
no sentido de dotar o maior número possível de municípios bras!lelros de aeroclu
bes, onde se preparariam m!lhares e milhares de p!lotos civis para atender às 
demandas sempre crescentes de nossos superiores interesses. 

Muitos, sobretudo dentre os empresários, muitos brasileiros acudiram para 
participar da campanha tendente a promover o desenvolvimento dos transportes 
aéreos brasileiros. Aqui, aliás, cabe a referência saudosa e homenageadora que 
faço ao nome de Rubem Berta, que fez da VARIG uma projeção do nome do 
Brasil em todo o mundo civilizado. 
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São Paulo, por suas condições próprias e por demais conhecidas haveria 
de ser, como de fato é, o maior núcleo brasileiro de ~~;eroclubes. E seria' também, 
por todos os motivos, a sede nacional da Indústria e da tecnologia aeronáuticas 
do Brasil. 

Ali, no grande Estado, por exemplo, sediam-se o Instituto de Pesquisas Tec
n~lógicas, da Cidade Universitária, e. o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de 
Sao José dos Campos, bem como as unicas indústrias de aeronaves brasileiras. 

Tudo, assim, ensejava - e ensejou - a formação no Estado bandeirante 
de uma empresa de transportes aéreos que pode ser contada como das mais 
modernas e eficientes, seja do continente, seja do mundo, tanto pela cobertura 
do espaço aéreo que realiza quanto pela permanente segurança de võo. Esta 
empresa é a Viação Aérea São Paulo, cuja sigla VASP é do conhecimento e do 
apreço gerais. 

Também pioneira, a VASP foi a primeira companhia de transportes aéreos 
do Brasil a Introduzir em nossas linhas as aeronaves movidas a turbina, pondo 
em tráfego constante, bá cerca de quinze anos, os Vlscount, que tanto encurta
ram as distâncias. 

O crescimento, pode-se dizer rapldísslmo, do Brasil e a Imperiosa necessi
dade de modernização causaram, durante certo tempo, dificuldades à VASP. 
Mas suas horas críticas foram Inteligentemente vencidas e, a partir dos últimos 
anos, uma nova administração, informada pelos mais modernos princípios e 
conquistas da gestão empresarial, conseguiu recolocá-la nos melhores moldes, 
no setor dos serviços aéreos privados, respondendo, ademais, os seus balanços, 
eloqüentemente, a tal eficiência administrativa. 

Recordo, aqui, por demonstrador, que a nova dlreção da VASP, corrigidas 
as distorções antes existentes, logrou, em 1971, obter um lucro líquido superior 
a dez milhões de cruzeiros; que subiram para mais de trinta milhões, em 1972, 
e ascenderam a mais de quarenta e cinco milhões, em 1973. 

São realizações desse tipo, como a da VASP, que em três anos quadruplicou 
a sua produção, que permitiram que o Produto Nacional Bruto crescesse à taxa 
de 11,4%, e ensejaram o nosso progresso que o mundo chama o "milagre 
brasileiro". 

Mas o sucesso da empresa é a soma do progresso administrativo com a evo
lução de todo o conjunto técnico de võo. E, isso, porque os problemas são tra
tados em todas as frentes onde se apresentam. 

No campo administrativo, por exemplo, a companhia pôs em serviço os equi
pamentos moderníssimos de um Sistema Integrado de Processamento de Dados, 
num investimento maior do que um milhão e setecentos mil dólares, mas que 
garante plena eficiência e maior capacidade de prestação de serviços aos usuários, 
Inclusive a garantia de maior número de lugares-hora de vôo. 

Ninguém nos dias de boje, compreenderia o mundo sem o transporte aéreo. 
Universalmente, sobretudo no que respeita às grandes distâncias, todos afirmam 
que o avião é o veículo insubstituível. Desse consenso mundial resulta, obvia
mente, um problema que merece cuidados gerais: o da segurança do vôo. 

Nesse campo, que é vital para o passageiro, e que é de suma Importância 
para a carga transportada, a prática aconselha que cabe, precipuamente, às 
próprias empresas o maior cuidado naquilo que concerne à segurança de vôo. 

Aeroportos torres de comando, pistas e iluminação, comunicações e ma
nuseio de bagàgens - tudo isso é da competência das autoridades de terra, 
genericamente. Mas a segurança do vôo, como uma nota específica, deve mesmo 
é caber às empresas. 

Também aí se comprova o descortino da modema VASP. 
Ainda agora a empresa, pelos meios governamentais competentes, mas à 

sua própria custa está. se preparando para pôr em funcionamento Integral, já 
no segundo semestre deste ano, um Simulador de Vôo Eletrônlco, capaz de aprl-
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morar a capacidade técnica de seus comandantes, que já é universalmente con
sagrada, e de dar'-lhes as condições globais para enfrentar, com êxito, toda e 
qualquer emergência técnica. 

O novo aparelho - um vasto e sofisticado conjunto - possui todas as 
características técnicas dos Boelng 737-200, permitindo simular qualquer tipo 
de pane e as mais adversas condições meteorológicas, preparando os pilotos 
para as mais difíceis emergências. 

Com isso, certamente, não quero dizer que os comandantes da VASP não 
viessem tendo tal treinamento. Quanto acontecia é que os pilotos se utlllzavam 
de equipamento estrangeiro de aluguel; e, agora, treinarão em equipamentos da 
própria empresa, com maior proveito, eis que dele se poderão utlllzar mais 
abundantemente. 

E, com todo o esforço de uma administração capaz e moderna, a VASP 
se transformou na maior participante da Rede de Integração Nacional, expan
dindo de forma considerável os seus vôos domésticos. Basta considerar, por 
exemplo, que se está dando cumprimento ao plano do Governo de São Paulo -
que é o da Integração Aérea do Estado - e que cidades como Ribeirão Preto, 
Franca, Bauru, Araçatuba e Urubupungá já hoje estão diariamente ligadas à 
Capital pelos modernos aviões produzidos pela Indústria paulista. 

Aqui, um ponto a destacar: a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aero
náutica, que criou o já famoso Bandeirante, um pequeno avião turboélice, que 
honra a tecnologia aeronáutica brasileira, tem mercado de consumo na VASP, 
que já adquiriu cinco aeronaves e se apresta para novas e constantes aquisições. 

Para o passageiro - que somos todos nós - existe um ponto que se associa 
àquele da segurança do vôo - é o da regularidade dos serviços oferecidos. 
Todos nós que nos utilizamos do transporte aéreo sabemos quanto de lncômodo 
representa o não-cumprimento dos horários anunciados. 

Também neste particular é destacada a presença da grande empresa paulis
ta. Enquanto que as dez maiores companhia de transportes aéreos, nos Estados 
'Unidos, não conseguiram superar a marca de 77,30% - no que respeita à regula
ridade dos horários - a VASP alcançava o índice geral de regularidade média 
de 88,12%, fato que por si só atesta uma extremamente bem cuidada infra
estrutura. 

Existe um dado que merece citação especial. Este: quanto a atrasos verl
:flcados por motivos tét:nicos, nos vôos da VASP, no último ano, sua regularidade 
atingiu 96,40%. Isto quer dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, para cem 
'VIagens realizadas, menos de quatro foram Iniciadas com atraso superior a 
cinco minutos. 

Entre as empresas todas, que no mundo todo operam com aviões Boeing, 
nenhuma outra supera a companhia estatal paulista! 

Desejo ainda, e por espírito de justiça, ressaltar dois outros aspectos do 
trabalho efetlvo da grande companhia. Um deles é o plano turístico nacional, 
posto em prática em colaboração com a EMBRATUR, e que permite ao usuário 
escolher o roteiro de seu melhor agrado, em excursões que permitem aos bra
sileiros um melhor conhecimento do seu próprio País e segundo facilidades 
que a todos asseguram o desfrutar de sadias horas de lazer. Outro, e de não 
menor Importân-cia, é a grande colaboração com obras do maior Interesse na
cional. 

Assim, ainda no último ano, a VASP doou ao Projeto Rondon nada menos 
do que três aviões Douglas DC-3, com todas as peças sobressalentes Indispen
sáveis, para que aquele audacioso Projeto pudesse contar com o concurso de 
material de vôo que o capacitasse a cumprir fielmente todos os seus propósitos. 
Multas e multas das conquistas objetivas do Projeto Rondon só se tomaram 
possíveis graças àquela doação, eis que, com ela, os dirigentes da campanha 
puderam contar com relativa autonomia de transportes que lhe tem permitido 
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levar milhares de jovens brasileiros ao trabalho junto a populações sempre 
carentes de socorro e de auxfl!o. 

Também é digna de citação a colaboração da VASP ao Plano de Colonização 
que vem sendo posto em prática pelo INCRA. 

Todo o Brasil tomou conhecimento dos projetas da agrocolonização em terras 
amazôn!cas, notadamente nas regiões de Altamira, Itaituba e Santarém, como 
parte da infra-estrutura indispensável aos trabalhos hercúleas da implantação 
da Transamazônlca, obra vital para a integração e a posse de nosso território. 

Pois aí, igualmente, está presente a VASP. 
Mobil!zando todos os seus recursos técnicos e as suas competências huma

nas para responder ao desafio das necessidades brasileiras, a empresa bandei
rante transportou para aquelas áreas - levando inclusive todos os seus perten
ces - cerca de dez mil famílias. 

E, porque não bastava conduzir homens e coisas, também a VASP respondeu 
sempre pelo transporte, a tempo e a hora, dos recursos al!mentares para todo 
aquele vasto conjunto humano. 

Eu afirmei - Sr. Presidente - que o que me trazia a esta honrosa tribuna 
era o desejo de proferir um justo louvor a uma grande empresa. 

Pelos fatos e pelos dados positivos que já enunciei - e me limitei somente 
ao essencial- entendo que não me é necessário aduzir novos fatos nem maiores 
dados estatísticos para demonstrar que a VASP vem sendo uma empresa cons
ciente do seu papel na política de desenvolvimento do Pais, principalmente no 
que respeita à interiorização do progresso e no que concerne com a ocupação 
ativa dos vazios demográficos e econômicos do Brasil. 

Por tudo isso - e porque sei do esforço coletivo em favor de resultados 
tão auspiciosos -, quero, primeiro, trazer o meu abraço fraterno aos bravos 
pilotos que comandam, com superior preparação técnica e rara educação pessoal, 
as possantes aeronaves; às suas gentis aeromoças e del!cados comissários de 
bordo; às equipes de manutenção e ao pessoal de apoio, enfim, a todos os 
colaboradores, desde o mais modesto ao mais bem situado na empresa, pelo 
desempenho brilhante da VIação Aérea São Paulo, desfraldando no País inteiro 
uma nova bandeira que honra a bravura e o civismo dos históricos bandeirantes. 

Mas entendo ser necessário, porque de todo em todo justíssimo, que me 
congratule com a cúpula administrativa da VASP, que soube encontrar soluções 
positivas e brilhantes para recuperar todo o patrlmônio da empresa, assim moral, 
assim material, e conduzi-la à situação de liderança que hoje desfruta no con
ceito geral. 

E destaco para receber, em nome de seus companheiros, estes votos gratula
tórios, o sr. Luiz Rodovil Rossl que, como Presidente da VASP, vem realizando 
obra fecunda e patriótica. 

É assim, com exemplos e fatos assim, que se constrói a grandeza de uma 
Nação. (Muito bem!Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Nada mais havendo que tratar vou 
encerrar a presente Sessão Extraordinária, fazendo, antes, a seguinte comu
nicação: 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores que, não havendo Sessão hoje 
no Senado, em conseqüência da convocação do Congresso Nacional Pl!ra uma 
Sessão Solene às 15:30h, esta Presidência designa para a próxima Sessao Ordi
nária, a real!zar-se no dia 5, sexta-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pel~ Comissão de Re
dação em seu Parecer n.o 52, de 1974) do Projeto de Resoluçao n.0 52, de 1974, 
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que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de em
préstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte m!lhóes de dólares 
norte-americanos), destinado a financiar parte do Programa Viário do Estado. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.O 4, de 1974 (apresen

tado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 9, de 1974}, 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 1970 
e n.0 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Ipauçu (SP) possa 
elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo 
com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, tendo 
PARECER, sob n.o 10, de 1974, da comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dicidade. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.O 7, de 1974 (apresen

tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.o 15, de 1974), 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970 e 
52, de 1972, para permitir que a Pref.eitura Municipal de Dourado (SP) aumente 
o J!mite de endividamento público, mediante contrato de empréstimo destinado 
ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional de Previdência So
cial, tendo 
PARECER, sob n.0 16, de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 40 minutos.) 



30.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 5 de abril de 1974 

PRESID!:NCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS E ADALBERTO SENA 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Clodomir M!let - Petrônio Portella - Helvídio Nunes _ Vir
gílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte 
Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Paulo 
Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco -
Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor 
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Paulo Torres - Emival 
Caiado - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - An
tônio Carlos - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

Srs. Senadores, ao abrir a Sessão Extraordinária desta Casa, realizada ontem, 
4 de abril, às 12:00 horas, esta Presidência se viu diante da circunstância de 
decidir questão relativa ao andamento de nossos trabalhos, tendo em vista o 
prossegUimento, àquela hora, da Sessão Conjunta do Congresso Nacional iniciada 
às dez horas. 

As 11:45 horas esta Presidência foi convocada a abrir a Sessão Extraordinária 
e, verificando que não se havia encerrado, ainda, a Sessão Conjunta, buscou no 
Regimento Interno do Senado Federal os dispositivos pertinentes à espécie. 

Os mandamentos regimentais alinhados pela Presidência, ao submeter a 
questão ao Plenário, nos termos do art. 52, n.0 34, foram: 

"Art. 181 - ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · .......... . 
§ 3.0 - Em qualquer fase dos trabalhos, estando no Plenário menos 

de 11 (onze) Senadores, o Presidente suspenderá a Sessão, fazendo aclo
nar as campainhas durante lO (dez) minutos, e, ao fim desse prazo, 
se permanecer a inexistência de número, a Sessão será definitivamente 
encerrada." 

"Art. 180 - As sessões do Senado serão: 
o ••••••• o o ••••••••• ' • o •••••••••• o •• o •• o o • o • o •••••••••••••• o ••••••••• 

II - Extraordinárias, as realizadas em dia ou hora diversos dos 
prefixados para as Ordinárias; 

Parágrafo único - A Sessão Ordinária não se realizará: 
a) ...........•..••.......•..•...........•..•.....•............•••.• 

b) ··•··············•····•······•··•········•···········•···•··••··· 
c) quando seu periodo de duração coincidir, embora parcialmente, 

como o de Sessão Conjunta do Congresso Nacional." 
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Após consultar o Plenário sobre a matéria, a decisão da Presidência ficou 
vazada nos seguintes termos: 

"Face à manifestação do Plenário, esta Presidência decide que até 
o início da votação dos Srs. Senadores, na Sessão do Congresso Nacional, 
a Sessão Extraordinária do Senado Federal terá andamento normal. A 
partir do inicio da votação dos Srs. Senadores, na reunião do Congresso 
Nacional, a Sessão Extraordinária do Senado Federal, ora em curso, 
será suspensa, até o instante em que se complete aquele processo de 
votação." 

Esta Presidência, contudo, entende que a decisão então adotada não deve 
ser entendida como precedente ou como jurisprudência firmada sem que haja 
um estudo mais aprofundado das circunstâncias que a informaram. 

Diz o art. 100, item VI: 
"Art. 100 - A Comissão de Constituição e Justiça compete: 
o ••••••••••••••• o •••••• o •••••••• o •• o o ••• o • o ••••••••• o ••••• o • o •••• o • o 

VI - opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional 
que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente, de ofício ou por 
deliberação do Plenário, ou por outra Comissão;" 

Ante o exposto, a Presidência submete, de oficio, à Comissão de Constituição 
e Justiça a seguinte consulta: pode o Senado Federal realizar Sessão Extraordi
nária estando em curso Reunião Conjunta do Congresso Nacional? 

Nesse sentido, determino a remessa desta fala para a douta Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa. 

Peço que a Secretaria-Geral da Presidência anexe, ao Oficio, não só a fala 
que acabo de proferir, como também a fala da Presidência na Sessão Extraordi
nária de ontem. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDmNTE 

PARECERES 

PARECER N.0 68, DE 1974 

da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 7, de 
1974 (n.0 1.095-B, de 1972, na Casa de origem), que altera a redação do 
item m do art. 6.0 da Lei n.0 5.081, de 24 de agosto de 1966, que "regula 
o exercício da Odontologia". 

Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 

De autoria do ilustre Deputado Navarro Vieira, o presente projeto propõe 
a alteração do item m do art. &.0 da Lei n.0 5.081/66, que r-egula o exercício da 
Odontologia, com o objetivo de conferir ao cirurgião-dentista a competência para 
atestar estados mórbidos e outros, para o fim especial de justificar faltas ao 
emprego. 

De acordo com a citada disposipção, os cirurgiões-dentistas já gozam do 
direito de ell."]ledlr atestados sobre estados mórbidos, dentro da esfera de sua 
:.ttlvidade profissional. 

Conquanto a redação do dispositivo deixe facilmente subentender que a 
competência dada aos cirurgiões-dentistas já contenha um amplo aspecto flna
llstn. que, a nosso ver, não deve ser interpretado restritivamente, sob pena. de 
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mutilar o seu veroadeiro alcance legal, nacLa obsta a que se tome inteligivel 
o fim proposto pelo projeto, para, de um lado, realçar uma das mais impo·rtantes 
finaJida.des dos atestados. clínicos, e, do outro !~do, dirimir, para o futuro, quais
quer duvidas ou divergencias de interpretaçao acerca da real extensão das 
f1n.alidades da citada disposição legal. 

Trata-se, de fato, de prever situações que envolvem interesses de milharell 
de pessoas que necessitam ser seguramente tuteladas pela Lei. 

Como s•e sabe, tanto os atestados oficiosos (.destinad>Ds a atenderem int·e
resses privados), como os certificados administrativos (exigidos pelas autorida
des administrativas), sendo que a afirmação por escrito de um fato mórbito e de 
suas conseqüêncfas, no dizer de Souza Lima, constituem, da mesma maneira 
que o relatório e o parecex fornecidos I>elo médico, documentos que, por sua 
natureza legal, devem merecer fé pública, como instrumentos esclarecedores e 
justificradores que são de _uma conco.rrência mórbida, devendo, portanto, repre
senta.r sempre a expressao da verdade. 

Dai por que o fato mórbido atestado através de um certificado oficioso ou 
administrativo não pode ter uma finalidade meramente protocolar. 

Não obstante dfspensar a formalidade do compromisso legal, e de nele de
v:er-se declarar que é passado "a pedido do inte11essado", a fim de que não 
surjam dúvidas no tocante à norma do segredo profissional, como multo bem 
obServa o !Professor Hélio G<>mes, sua importãncia como instrumento expressivo 
da Ve11dade é de tal ordem, que o Código iPenal em seu art. 302, comina com 
detenção de um mês a um ano o médico que fornecer atestado falso, no exer
cício de sua profissão. 

Entendemos que o fato mórbido a que se refere a Lei é amplo e complexo 
e que a sua constatação só pode tecnicamente dar-se por quem tenha qualificação 
para fazê-Ia, no setor de sua atlvidade profissional. Ora, esta qualificação não 
se pode negar a quem, como o cfrurgião-dentlsta, a possui através de conheci
mentos adqulrldos de maneira sistemática ao longo de um curso superloc de 
duração de quatro anos, onde inúmeros :l1atos patológicos são estud3idos, ligados 
ao campo da OdontoJ.ogia e que devem constituir, sem dúvida, motivos justos 
para. o abOno de faltas ao trabalho. 

Donde, se é da essência dos atest3idos oficiosos e administ11ativos a justifica
ção de faltas ao serviço, e se a Lei já J:econhece ao drurgiã.o-dent!sta ·a compe
tência para fornecer atestados sobre fatos mórbidos, a bem de uma maior 
clareza da Lei como seu maior requisito, não vemos qualquer inconveniente em 
que sejam acrescentadas as expressões propostas no presente projeto, ao qual 
esta Comissão opina favoravelmente. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Fernando Corrêa, Presid·ente -
Fausto Castelo-Branco, Relator - Cattete Pinheiro - Luís de Barros. 

PARECER N.0 69, DE 1974 

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto 
de Resolução n.0 12, de 1974. 

Relator: Sr. Ruy Carneiro 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resoluçã.o n.O 12, de 
1974 qwe suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 
1970' e n.o 52, de 1972, ·para permitir que o Governo do Estado de São. Paulo 
!POssa elevar o montante de sua divida consolidada, mediante a emissão de 
bõnus rotativos. 

Sala das Comissões 5 de abril de 1974. - Carlos Lindenberg, Pr·esld·ente -
Ruy Carneiro, Relator ..:._José Lindoso. 
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ANEXO AO PARECER N.0 69, DE 1974 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 12, de 1974. 

:Fa~ saber que o Sena:do Federal aprovou, nos ·termos do art. 42, inciso VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 58, de 1968, 79, de 
1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de .São Paulo 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante a emissão 
de bônus rotativos. 

O Senado Federal resolve: 

A.rt. 1.0 - t suspensa a proibição constante do ·art. 1.0 da Resolução n.o 58, 
de 11968, 11evlgorada pelas de n.oa 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que O· Governo do Estado d<e São Paulo possa elevar em 
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolictadla, mettiante a emissão de bônus rotativas, objetivando carrear os 
recursos necessários ao financiamento de seus programas de investimentos. 

A.rt. 2.0 - Esta Resoiução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N.0 70, DE 1974 

da Comissão de Redação, apresentando a l'edação final do Projeto 
de Resolução n.0 6, de 1974. 

Relator: Sr. José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final do Proj•eto de Resoiução n.0 6. de 
1974, que suspende a proibição contida nas ReBoluçóes n.oa 58, de 1968, 79, de 1970, 
e 52, de [972, para permitir que a Prefeitura: Municipal de São José dos Oam:pos 
(SP), possa elevar o montante à aquisição e instalação de uma usina de trata
mento de lixo domiciliar. 

Sala das comissões. 5 de abril .de 1974. - Ca.rlos Lindenberg. Presidente -
José Lindoso, Relator - Ruy Carneiro 

ANEXO A:O PARECER N.0 70, DE 1974 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 6, de 1974. 

Faço saber qque o Senado Federal aprovou, nos .termos do arl. 42, inciso VI. 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 

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 José 
dos Campos, Estado de São Paulo, possa elevar o montante de sua dívida 
consolidada, mediante contrato de empréstimo destinado à aquisição e 
instalação de uma usina de tratamento de lixo domiciliar. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 -É suspensa a proibição constante d•o •art. 1.0 da Resolução n.0 58, 

de 1968, revigorada pela:s de n.oa 79, de .1970, e 52, d,e :1972, tJodas do Senado 
F1ederal, para permitir que a Pre,feituro. Municipal d-e São José dos Ca:mpos, 
Estado de São Paulo, eleve em Cl'$ H.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil 
el'tlZeiros) o monta:nte de sua divida consolidada, a fim de que aquela Pl'lefeltura 
possa contratar empréstimo junto à rede bancária oficial ou particular, des
tinado à aquisição e Instalação de uma usina de tratamento dre lixo domicll1ar, 
naquela cidade. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o EXJ>edioente lido vai à pubn
cação. (Pausa.) 

Há oradoras inseri tos. 

·De acordo com _o § 5.0 do arl. 184 do Regimento Interno, a Pl1esidência 
atende.rá às inscriçoes feitas para a Sessão da última quar:rta-feira. 

O primeiro orador inscrito· é o nobre Sr. Senador LourLval Baptista, a quem 
concedo a palavra. (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 Clodomir Mi1et. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 

Esta Presidência, desejando participar, como orador, dos trabalhos da pre
sente Sessão, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 53 do 
Regimento Interno, convida o nobre Sr. Senador Adalberto Sena para assumir 
a cadeil1a presidenci•al. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Tem a palavra o nobl'e Sr. Senador 
Wllilon Gonçalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Pela ordem.) - Sr. Sr. Presidente, minha 
presunção é de que me encontrava inscrito pa11a falar na Sessão de hoj·e. Assim, 
indago se a fala de V. Ex.a é independente da inscrição, ou se V. Ex.a está 
inscrlto antes de mim. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A ~esidênc!:a, acolhendo· questão 
de ordem do nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves, passa a responder, conforme 
esclareceu ao inicio da chamada dos oradores inscritos, pelo fato de não ter 
havido Sessão Ord1nârla no Senado, na qua1.1ta-·fe1ra última, de ·acordo com o 
art. 184, § 5.0 do Regimento Interno, as inscrições para aquele dia prevalecem 
para a rpresente Sessão. 

Diante do exposto, a lista de oradores organizada, à qual obedeci para a 
chamada dos oradores inscritos, é aquela referente à Sessão Ordinária de 
quaa1ia-fe!ra. Naquele dia, estava eu inscrito em qua.r!Jo lugar. 

Procedi à chamada dos nobres Srs. Senadores Lourival Baptista, José Sarney 
e Clodomir Milet. Os três nobre Colegas não estav·a.m poresentes. Por !siSO, solicitei 
ao nobre Sr. Senador .Adalberto Sena que assumisse a cadeira ·presidencial, a 
fl:m. de que eu usasse da palavra, de aco1.1do com a ordem de inscrição p&-a. 
qua.11ta-fel.ra. 

Esclareço ainda. ao nobre Sr. Senador Wiloon Gonçalves que, esgotada a lista 
de oradores inscritos para qual'ta-feira, a Presidência procederá à chamada para 
aqueles inscritos para a sessão de hoj.e ... 

O SR. WILSON GONÇALVES -Sr. Presidente, permite V. Ex." ... 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Pel'IIIlita-me, V. E."<.a, concluir. 

Houve por parte da Pl1esidêncla, desatenção, pois quando alguns dos nobres 
Srs. Senadores vieram inscrever-se para. a. Sessão de hoje, não advem S. Ex.llll 
•de que prevaleceriam as inscrições para quarta-feira. É o ·escla11ecimento que a 
Presidência dá 'aO Plenário, acolhendo a questão de ordem do nobre Sr. S·enador 
Wilson Gon~alves. 

Tem S. Ex:,a a palavra.. 
o SR. WILSON GONÇALVES (Pela ordem.) -Sr. Presidente, queria apenas 

salientar que, salvo equívoco de minha parle, não pude inscrever-me para a 
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Sessão de quarta-feira exata.mente porque não havia Sessão. Em face disso, 
in:scre.vi-me para a primeira Sessão Ordinária que se seguia. Por este motivo, 
indago de v. Ex.a - porque tenho de viajar es·ta tarde - se ainda teria eu 
oportunidade de ser convidado a usar da palavra, ou se não há essa oportunidad·e 
para mim. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Há essa oportunidade. E a Presi
dência pede que V. Ex.a aceite que, em seu lugar, use da palavra. 

Concedo a palavra ao nob!'e Sr. Senador Wilson Gon!}alves, por cessão do 
P!'esidente eventual dos trabalhos que, depois, ocupará a tribuna no lugar do 
nobre 11epresentante do Ceará. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicial
mente, desejo agradecer a V. Ex.a, Sr. Presidente, a gentileza com que me 
distingue nesta hora, e quero também salientar que longe de mim a intenção 
de cr1ar qualquer constrangimento moral a V. Ex." no uso da palavra nesta 
casa, que sempre faz com elegância e com agrado para todos nós. 

Quero, portanto, expressar a V. Ex.a o meu agradecimento, e somente aoeito 
gentileza de V. Ex." porque desejo abordar assunto da maior relevância e da 
maior urgência. referente a inter·esses da terra que, com muita honra, represento 
nesta casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, de certo modo, estranho e até exce·pcional 
que um 1.1epresentante do Nordeste assuma a triouna desta Casa para te.cer 
comentários a respeito de inundações em sua região. Realmente, através de 
uma tradição dolorosa, somos nós, sempre, conhecidos como .repJ;esentantes da 
terra da seca. É por este motivo que, nesta hora, nos encontramos assim, permita 
V. Ex.a a expressão, de mau jeito, para tratar de assunto que não é muito 
corr.ente no meu Estado. 

Através d.e pronunciamentos nesta Casa e de notícias na imprensa, no 
rádio, na televisão, há o conhecimento de que, no Ceará, de alguns di·as a esta 
parte, vêm-se verificando grandes cheias nos seus rios principais, causando 
inundação na zona :rural e em parte de cidad·e•s ribeirinhas. Mas, Sr. Pvesi
dente, se vemo à tribuna é porque esse acontecimento, esse fenômeno vem-se 
a~avando die maneira al~ante, de modo a se tornar já, sem exagero, uma 
v·erdadeira calamidade pública. Com ef·eito, em face das chuvas ultimamente 
caídas na região Jaguaribana, e no Norte do Estado, encontra-se grande parte 
de cearen.s.es, que já se contam aos milhares, desabrigados e quase que desasslsti
dos, porque os me~os para socorrê-los não são suficientes, não obstante a boa 
vontade das autoridades competentes. Assim é que as cidades e respectivos 
Municípios de ADacati, Itaiçaba, Jaguaruana, Russas ·e Limoeiro do Norte, na 
zona Jaguaribana, e Sobral, Vera Cruz e Massapê, na zona Norte .encontram-se 
enfrentando um dos mais angustiosos problemas, que é, exatrumente aquele que 
desabriga o cidadão do campo e as populações pobres dos arredoves das cidades, 
trazendo conseqüências •as mais dolorosas para quem assiste a esse drama. 

Em Itaiçaba, por exemplo, na sede do município, há apenas quarenta casas 
que não foram inundadas. E nestas quarenta casas estão abrigadas seiscentas 
pessoas. Em Aracati, segundo informações do Governador interino, Deputado 
Almir Pinto, o número de desabrigados já chega à casa de .14.280 pessoas, tra
~endo, conseqüentemente, para as autoridad·es as d!ficuldad•es a que me referi, 
no sentido de um atendimento rápido e pronto. Nesta tradicional cidade da zona 
Jaguaribana já a maioria das Indústrias foi obrigada a paralisar suas atividades, 
deixando inoperantes mais de 700 operários, tudo Isto criando uma situação 
Insustentável que está a exigir, sem dúvida, a ação urgente dos Poderes Públicos. 
Além ·disto, a cidade de Jaguaruana está completamente Ilhada. De maneira qüe 
o único transporte ·atualmente viável são os pequenos barcos, para que se possa 
demandar àquela Cidade. 
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Segundo as informações recebidas, além das chuvas copio.9as e intensas que 
vêim. ·caindo em solo ce•arense, há, ainda, um acidente físico no pel'curso do rio 
Jaguaribe., conhecido como o maior rio seco do mundo, uma curva de 90 graus 
que detru-mlnou o 11epre·s•amento das águas·, reduzindo a largura do rio de 600 
pa:ra 200 me1lros e·, conseqüentemente, elevando o niv·el das águas e aumentando 
a~sim •a área d.e inundação. Segundo a opinião de .técnicos, •a solução seria dina
mitar essa curva do rio Jaguaribe para que se desse regular curso a esse rio e, 
conseqüentemente, diminuíssem as enchentes que vêm assolando aqu·ela região. 
Esta situação se torna ainda mais grave porque realmente é o mês de abril 
aquele em que mais chov·e em nossa terra, e as grandes ·enchentes desse rio têm 
sido, na História, exatameute nes.~e mês. Além disso, Sr. •Pr·esidente, recebi do 
ilustre Prefeito de Sobral, a "Princesa do Norte", a cidad·e linda do· setentrião 
cea•rense, o seguinte teLex: 

"F1ace aflitiva situação população esta região VaLe Rio Acaraú, atin
gida arrazoactoras enchentes Rio Acaraú, cuj.as águas subiram maior 
ni'l"el século, V·enho ·pedir V. Ex." p·oderosa atuação junto órgãos Governo 
Federal a fim minorar .sofrimento valoroso povo sobral·ense. P.re·cisamos 
obter recursos junto Ministério Interior para indenização casas s•emides
truídas, reconstruindo-as fora área inundável bem como obter atuação 
do Departamento Rio e Canais visando prot.eger Sobral contra futuras 
inundações. Lembramos também construção demais açudes, sistema já es
tudado DNOCS. 

Atenciosas saudações. - Joseh Parente Prado, Pref. Municipal." 
Ainda da zona Norte recebi, também, telex do honrado Prefeito do Muni

cipio de Massapê, que está assim concebido: 
Comunico Vossência inund·ações rio Acaraú atingiu ár·ea este muni

cípio destruindo lavouras et benfeit-orias produtores rurais vg gerando 
estado calamidade público pt Rogo apoio Vossência sentido obter re
cursos Ministério I·nterior, indenizar prejuízos et recuperar atividades 
rurais paralisadas pela ·catástrofe pt Respeitosas saudações. - Francisco 
Lopes de Aguiar, Prefeito Municipal. 

Como vêem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação é realmente alarman
te e angustiosa ·e está a exigir, sem dú~ida, a ação pública a que me referi. Por 
dever de justiç·a, devo salientar que o Governador César Cais, ao tomar conhe
cimento do fenômeno, sobrevoou de helicópter·o a região e imediatamente distri
buiu para lá, tanto para a zona Jaguaribana como para a zona Norte, equipes 
de servidores para adot·ar as providências necessárias, principlmente quanto ao 
soc·orro das pessoas. obrigadas a se afastar de suas r·esidências, como alimentos 
e as medidas sanitárias necessárias em casos semelhantes. 

Nesse sentido, a ação do Governo tem sido, dentro de suas possibllidades, 
pronta e eficiente mas. sem dúvida nenhuma, pelas proporçõe.s assumidas pela 
calamidade o Estado não dispõe d·e recursos para, por si só. atender ao volume 
das necessidades e por isso, nesta semana, esteve nesta Capital, durante três 
dias, o Governador César Cais e manteve cont.ato com Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, com os Srs. Ministros do Interior, da Agricultura e da 
Saúde, apresentando as providências que lhe par.eciam as mais urgentes, a fim 
de que o Poder Público Federal vi·esse em amparo àquelas populações flageladas. 
As providências que o G<Jvernador César Cais solicitou junto ao Presidente 
Ernesto Geisel foram as seguintes: 

1.0 ) Alimentos para a população desabrigada (providência a cargo do 
GESCAP, Ministéri·o do Interior. O Governador do Estado também adquiriu ali
mentos na COBAL. 

2.o) Medicamentos e vacinas. Já chegaram ao Ceará 80 mil vacinas, o.través 
do Ministério da S·aúde e da Secretaria de Saúde do Estado. 

3.0 ) Sementes para replantio. Setecentas toneladas de sementes de algodão, 
feijão e arroz estão sendo adquiridas pelo Ministério da Agricultura e G<Jrerno 
do Estado. 
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4.0 ) Reconstrução de casas, através do Ministério do Interior, que está estu-
dando com o BNH; · 

5.0 ) Reconstrução de estradas - Ministério dos Transportes (DNERl. 
6 °) Reconstrução de pequenos açudes, com bolsas de trabalho através de 

convênio do Governo do Estado com o Ministério do Trabalho. 
7.0) Moratória das dívidas ao Banco do Brasil. 
8.0 ) Agasalhos ·e roupas, campanha da Primeira Dama do Estado com a 

comunidade cearense. 

Essas foram, Sr. Presidente, as providências solicitadas, em primeiro plano, 
pelo Governador do Estad·O, Minha presença, na t.ribuna, tem o significado de, 
:::.lém de apresentar a minha solidariedade aos milhares de cearenses - cujo 
número talvez chegue à casa de 30 mil - que estão em situação aflitiva, como 
flagelados, não da seca, mas do excesso de água, fazer também com que, através 
do Senado, esse fato, que tão pungentemente atinge em cheio o povo cearense, 
chegue ao conhecimento da Nação brasileira, de quem esperamos, nesta hora, 
apoio e solidariedade. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. WILSON GONÇALVES -Ouço V. Ex.a com muito prazer e honra. 
O Sr. Ruy Carneiro - A CaE•a toda ·est.á atenta ao discurso de V. Ex.", por

que todos nós acompanhamos, compungidcs, o que está ocorrendo nos Estados 
do Nordeste, as~olados, agora, pelo flagelo - parece um paradoxo - das en
chentes. outro dia, tomamos conhecimento do dcrama extraordinário que ainda 
está acontec·endo em Santa Catarina e sentimos a solidariedade geral aos ora
dores que aqui salientaroam o drama daquela Unidade sulina da Federação. 
Agora, V. Ex." fala sobre o Ceará e tem, naturalmente, a solidariedade de 
todos nós. Quero traz·er m·eus aplausos às palavras de V. Ex.a e o apoio da 
Paraíba a esse pronunciamento, pois somos irmãos, mais irmãos ainda porque 
somos nordestinos, como V. Ex.", e vizinhos do Estado de V. Ex.a Passamos tam
bém por uma situação difícil, no Açude Engenheiro Avidos, no Município de Ca
jazeiras. Mas, graças a Deus, a situação não é tão grave quanto essa. De qual
quer maneira. a nos.sa solidar~edade é integral e absoluta às palavras e ao apelo 
de V. Ex." em benefício do povo do glorioso Estado do Ceará. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Agradeço, sensibilizado, as palavras de 
V. Ex." Recebo-as com profunda emoção, mas sem qualquer surpresa, por
que V. Ex.", além de brasileiro !lustre, tem-se c-aracterizado, nesta Casa, como 
autêntico representante nordestino. V. Ex." é um homem de alma sensível, um 
homem generoso e bom, permita-me que diga isso em sua presença. 

O Sr. Ruy Carneiro - Obrigado. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Por isso, pelas suas virtudes cívicas e pele 
amor entranhado que tem à nossa região, não poderia deixar de estar solidário 
com o povo cearense, exatamente porque, em outras oportunidades, sofremos 
agruras como irmãos pobres e, agora, como disse, como verdadeiro paradoxo, 
estamos a clamar providênclas para os nossos irmãos, não pela seca, mas pelo 
excesso das chuvas, que são sempre abençoadas, para o Nordeste. 

O Sr. José Esteves - Permite-me V. Ex." um aparte? 
O SR. WILSON GONÇALVES - Com muito prazer. 
O Sr. José Esteves - Senador Wilson Gonçalves, o Amazonas, através da 

minha palavra - honrosamente represento os meus colegas de Bancada, Sena
dores José Lindoso e Flávio Britto - associa-se ao pesar do povo cearense pelas 
últimas ocorrências verificadas naquele Estado. Devo lembrar a V. Ex.", Senador 
Wilson Gonçalves, q~·e ·o Amazonas é duas v·szes cearense porque, como sabe 
V. Ex.", as famílias amazonenses originam-se, quase na sua totalidade, do Ceará. 
Temos acompanhado, atr•avés do noticiário da imprensa, o flagelo que assola 
algumas regiões cearenses e conhecedores, de perto, do drama que ocasiona 
uma enchente, porque o Amazonas comumente tem sido palco dessas calami-
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dades, desejamos testemunhar ·a V. Ex." - e que seja levado ao Sr. Governador 
César - a solidariedade do povo amazonense, da Bancada do Amazonas, nesta 
Casa, que chora também com o Ceará esse l:amentável acont.ecimento. Muito 
obrigado a V. Ex." 

O SR. WILSON GONÇALVES - Sou muito grato ao aparte de V. Ex.a, nobre 
Senador José Esteves, quando na solidariedade que nos empresta, para honra 
nossa, s1lllenta as intimas ligações de sangue entre o povo cearense e o povo 
que V. Ex.• representa nesta Casa. 

Sei que não é oportuno salientar a contribuição heróica de cearenses na 
Amazônia. Mas ela, para nós, sempre é motivo de evocação porque entende~ 
mos que entre o Ceará, ou mais largamente o Nordeste e a região de V. Ex.•, 
há, realmente, uma afinidade que se tornou histórica e que será mantida pelos 
tempos afora. 

Fico multo grato não só pelo seu aparte ma.s porque, como V. Ex.a bem o 
salientou, ele representa o pensamento e a solidariedade da Bancada do Ama~ 
11l01las. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES - Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Guerra - Senador Wilson Gonçalves, permita que junte, nesta 
hora, a solidariedade do povo pernambucano às agruras que sofre, nesta hora, 
o bravo povo cearense. Tenho a impressão de que o flagelo ora experimentado 
é multo maior e muito mais intenso, porque o bravo povo cearense, habituado 
com a calamidade das secas, está agora, nesta oportunidade, experimentando 
um flagelo diferente, que é o das águas. Portanto, receba V. Ex." a expressão 
da solidariedade do meu Estado e a certeza de que as providências das autor!~ 
dades da República serão mais intensas em face desse fenômeno que acaba 
de se registrar. 

O SR. WILSON GONÇALVES - O aparte de V. Ex." muito honra o meu 
modesto pronunciamento e representa, sem nenhuma dúvida, aquela presença 
permanente de Pernambuco nos problemas que interessam ao Nordeste. Somos 
vizinhos e irmãos; temos hist011camente as mais profundas ligações e estou 
certo de que o pronunc~amento de V. Ex.", em amparo ao meu, haverá de farta~ 
lecer as minhas palavras para que elas produzam, realmente, o eco que eu desejo, 
não porque sejam através de mim, mas porque representam os ans·eios e o sofri~ 
menta do povo que represento. · 

Sr. Presidente, ainda em rápidas considerações, eu desejava salientar que 
além do aspecto humano, que é profundamente doloroso, que realment.e pungente, 
pelo sofrimento trazido àquela gente, há também o aspecto econômlco como que 
varrendo de uma vez por todas as esperanças dos agricultores e criadores da~ 
qu ela região. 

Os prejuízos são incalculáveis e talvez até irreparáveis para a estação inver~ 
nosa deste ano. Dai a gravidade do problema que exige providências as mais 
completas, não só doe assistência ao homem desabrigado e faminto mas, tam~ 
bém, para assegurar~lhe uma subsistência pelo decorrer do presente ano, até 
que nova oportunidade lhe seja dada de fazer o sustento próprio e da familla. 

Este é realmente o aspecto mais doloroso do problema: todo nordestino tem 
um fascínio pel:as águas; não há nordestino que não abra sua fisionomia num 
sorriso espontâneo, quando vê uma grande represa ou uma fonte jorrando pere
nemente. 

E é, como eu disse, o paradoxo: esse elemento da natureza que sempre aju
dou o nordestino a vencer e, cuja falta, sempre causticou a exigência do nordes
tino é, exatamente, o fator do sofrimento, da lntranqüil!dade da população cea
rense. 

ll: o que eu chamo de paradoxo; precisamente porque aquelas primeiras chu~ 
vas, tão copiosas e abund·antes, que regaram o ~olo c·earense, fizeram nascer 
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as esperanças desses agricultores e criadores, enfim, do pov-o todo. São essas mes
mas chuvas que torna frustrada a antevisão da fartura e da felicicad·e. 

O Sr. Carlos Lindcnberg - Permite V. Ex.n um aparte? 

O SR. W!LSON GONÇALVES - V. Ex.11 tem o aparte. 

O Sr. Carlos .Linuenberg -' Esfou ouvindo atentamente -o discurso de V. Ex." 
e muito pesarmo peJ.o que se p!ls.sa no Ceará. Mas pensava. justamente, .no que 
V. Ex.11 acaba de dizer, nos pr·ejuizos causados à lavoura, nos prejuízos causados 
à alimentação daquele povo, pelas águas demasiadas que caem atualmente no 
Ceará. Nós sabemos que o Geará é uma t·erra ressequiaa. mas nas primeiras 
chuvas .são feitas as plantações, o t•erreno é fertilíssimo e dá sempre o suficiente 
para a alimentação popular. Por.ém, no caso atual. dá-se, justamente o con
urário:· as águas é· que devastam as plantações·. Daí por que desejo prestar a 
V. Ex. 11 a minha .~·olloariedade, a sohdariecaoe ca m'nha B!lncaC!:' e c .. o meu 
Estado -:-- Espírito Santo - pelo sofrimento do povo cearense. 
· .: O SR. WILSON GONÇALVES -Agradeço, nobre Senador oarlos Lindenberg. 
o aparte d-e V. Ex." ·em que nos traz, c-cm muita h-onra e emoção, a solidariedaa:c; 
do povo capixaba, que V. Ex.11 há tanto tempo e tão honrosamente representa . 
.As suas palavras, nascidas do h-omem que tem experiência administratira,' que 
tem vi.;Eo de estadista pelos ·elevados cargos que já ocupou em s·eu Estado e o~a 
ocupa no Senado, revelam, realmente. o ref·orco de que eu estava preci.sándo 
para a pr·evisão de que este sofrimento de hoje poderá prolongar-se por muitos 
meses, para aquelas pesEoas, e que atinge, c·om·o u:.sse, aa,, milhare:, perte-ncentes 
à generc·sa gent·e c·earense. _ · . · . · : 

Muito obrigado a V. Ex." 

O Sr. Fernando Corrêa - Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. WILSON GONÇALVES - Com prazer. 
O Sr. Fernando Corrêa - A Bancada de Mato Grosso, há poucos dias, pro

nunciou-se unanimemente, nesta Casa. relatando os prejuízos humanos e finan
ceiros provocados pela enchente do Rio Cuiabá. Em Cuiabá, o Bairro Terceiro 
foi completamente arrasado, ·e hoje, ainda vi fotografias de trat-ares derubando 
o resto do que sobrou das casas. Vai-se fazer outr-o bairro para essa população, 
por pro-vidências do Governo do Esta:'o. do Governo da República, •através do 
Banco Nacional da Habitação .. Mas, em Mato Grosso, o problema é muit.o mais 
grav·e, porque as águas apenas começaram a destruir, na sua enchente sem pres
cedente. a parte norte do Estado. Quero dizer a V. Ex.n que o pantanal tem 800 
quilômetros de c·omprimento, e essa água, avolumada do Rio Cuiabá, avolumada 
pelas águas do. Rio Paraguai, - que é a espinha dorsal do pantanal - ainda 
vai causar prejuizos até junho e julho, quando atingirá, lá embaixo, o Forte 
do Coimbra. já nas fronteiras do Paraguai. Ainda ontem, li uma entrevista do 
Presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, que calcula, só em gado, 
Mato Gross·o vai perder cerca de um milhão de c·abeças. De maneira que a 
mi.nha sol'dariedade e a de toda Bancada de Mato Grosso, com o pronuncia
mento d·e V. Ex.11 , é a de quem está sofrendo a mesma dor. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Agradeço, nobre Senador Fernando Corrêa. 
o aparte de V. Ex.n e principalmente, a sua solidari·edade e a da honrada Ban
cada do glorioso .Estado de Mato Grosso, nesta Casa. 

Salienta V. Ex.", em expressões avantajadas, o sofrimento de seu povo. Nós 
não podemos, nem mesmo no sofrimento, ter as proporções e as grandezas dos 
Estados do Centro-Sul, mas, sem dúvid·a, o sofrimento não tem tamanho; tem in
tensidade, •e, por isso, s-ofremos todos juntos os efeitos de uma mesma calamidade, 
embora em pontos diferentes do território nacional, mas que, sem dú\ida, tra
zem problemas mais .sérios para os administradores, e sofrimento para o povo. 

Devo salientar, ainda, Sr. Presidente- para concluir - que a exposição feita 
pelo ilustre Governador César Cals, não .~à a S. Ex." o Senhor Preslcien te da 
República, mas aos Srs. Ministros cujas pastas já citei, teve a maior e a mais 
calorosa acolhida, e a segurança de que as providências solicitadas seriam 
adotadas. . 
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O Sr. Adalberto Sena -'- V. Ex." me concede um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES - V. Ex." tem o ap'.Lrte. 

. . . O Sr. Adalberto Sena - Nobre Senador Wilson Gonçalves, creio até que 
seria desnecessario dar este aparte, dada a intimidad·e que nos une: V. Ex." 
bem sabe que uma das teclas em que tenho batido nesta Cas•a é nessa solida
riedade, c·omo V. Ex." muito bem disse, não só p·elos laços históricos, como pela 
cünsangüinidade entre o ACl'e e o Ceará. No entanto, diante destas manifesta
ções, achei que devia, mais uma vez, expressar este sentimento, assegurando a 
V. Ex.a que tudo que sentem o Ceará •C sua gente se reflete, natural e irresis
tivelmente, na alma dos acreanos. Mas, há uma razão pess·oal, também, para est.e 
meu aparte: desejaria que V. Ex.", através de seu discurso, f!zess·e sentir, espe
cialmente, a minha solidariedade pessoal e a da minha família à população 
da cidade de Aracati, onde nasceram meus pais, meus ·avós •e talvez, até, os 
meus bisavós. Muito obrigado a V. Ex." 

O Sr. Carvalho Pinto - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR: WILSON GONÇALVES - Com prazer, nobre colega. 

O Sr. Carvalho Pinto - Gostaria também, neste instante, nobre Senador, 
de trazer o t·estemunho da solidariedade da Bancada de São Paulo para com 
o povo e as autoridades d·o seu Estado, ante o inf·austo acontecimento que lá 
se desenvolve. Os paul:stas, que se .sentem pr·ofundamente vinculados ao.s nor
destino·s, p·ela identificação que possuem em torno dos mesmos ideais. e por 
~aberem, por contarem. dentro do s·eu próprto Estado, cümo um dos esteios do 
5CU progres:.o e do seu desenvolvimento, com a colaboração magnífica ·dos nor" 
destinos, notadamente dos cearens·es, não permanecem indif·erentes a essa cala
midade, e o acompanham, a·o contrário, com sentimento de profundo pesar, 
fazendo voto.s para que essas dificuldades ~~.iam enfrentar:s.s minoradas com 
a colaboração de todos, na certeza de que não faltará, especialmente por parte 
d_o Governo da República, ação decisiva e frontal, para reduzi-la ao mínimo pos
Slvel. 

O Sr. Cattcte Pinheiro :- Permite V .. Ex." um apa1'te? 
O SR. WILSON GONÇALVfS - Pe;!'Jita-mc agradec·er primeiro 'iJ.>OS ante-

r!órcs ilpartes. · 
. Parece uma coincidência feliz a seqUência feliz dos dois apartes com que aca

bam de me honrar os nobres Senadores Adalberto Sena e Carvalho Pinto. 
Há pouco, falava eu na interligação do cearense com a Amazônia. Agora., 

particularizo, especialmente, quanto oo Acre, e também não posso deixar d·e 
sentir que na terra grandiosa de V. Ex.a, nobre Senador Carvalho· Pinto, t.am·
bém se encontram os cearenses e os nordestinos, cQm a sua t·enacidade, com a 
sua vocação poara o trabalho. contribuindo para a grandeza desse Estado, que é 
orgulho de todos nós. 

Vê V. Ex.", portanto, que, talvez his.to·ricamente, essa circunstância que aca
bo de salientar - c·earenses no Acre e cearenses em São Paul-o - representa 
aquilo oue José de Alencar, numa das mais brilhantes páginas da Lit.eratura 
nacional, chamou "a predestinação de uma raça": é, realmente, a emigração. 
E é o sofrimento que faz o cearense emigrar. 

Muito grato •a V. Ex.a (Pausa.) 
CQnc·edo o apaJ;te ao nobre Sen~ ~-ar Cattetc Pil'~lrlro 
O Sr. Cattcte Pinheiro -Recordou V. Ex.~, rio brilho do seu pronunciamento, 

a ep.opéia cearense- que eu diria- na Amazônia. Lembrou V. Ex." a presença do 
bravo povo do seu Estado na grandeza paulista e nas lutas na Amazônia, do Acre 
ao Pará. E era esta presença do cearense, do nordestino, nos grandes fatos do meu 
Estado, que eu desejava recordar ao pedir que V. Ex.a me honrasse com este apar
te, para dizer da nossa solidariedade, que manifestamos neste momento, com emo
ção, ao povo do seu Estado, num momento de .s·ofrlmenbo, de amargura, que. 
lamentavelmente, n5.·o é somente do Ceará. Nilo hesito em diz·er - e . ' · ' 
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mesmo - que nos sofrimento da gente de Marabá, do meu Estado, lá está, com 
cert-eza, o cear.en.se, também, com sua luta Por tudo is:o é que desejo, manifes
tando a solidariedade da gente r'o Pará ao povo cearense, manifestar também 
a minha solidariedade a V. Ex.u no seu pronunciamento, com os deseos, que 
são de toC:o·s nós, para que po~samos ·en~o:1tra·: melhores e grandes soluções 
que evitem outras catástrofes no futuro. Obrigado, nobre Senador Wilson Gon
çalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES - Nobre Senador Cattete Pinheiro. agradeço 
a V. Ex.n a evocação e a solidariedade. 

Sem dúvida, não poderia esquecer esses laços que no3 unem e, se não me 
falha a memór~a. foi um cearense, representante do Pará na Câmara Federal, 
Justiniano Serpa, que foi, posteriorment.e, Governador do meu Estado. 

O Sr. Luís de Barros - Penn!t·e V. Ex.n um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES - Com muita honra. 

O Sr. Luís de Barros- O Rio Grande do Norte e o Ceará são Estados irmãos; 
somos irmãos na alegria e no sofrimento. Dificilmente se distingue um cearense 
de um rio-grandens·e do norte, que são um povo só. Portanto, o Rio Grande do 
Norte está solidário com as palavras de V. Ex.o. diante do sofrimento do bravo 
povo cearense. Queira, pois, receber a solidariedade do povo do Rio Grande do 
Norte. 

O SR. WI!IJSON GONÇALVES - Agradeço, nobre Senador as palavra~ d·~ 
V. Ex."', que muito bem conhece a vida e o sofrimento do nordestino agora agra
vados por um tipo de flagelo para o qual não temos sequer a prática de atendê-lo. 

Muito me honra o aparte de V. Ex. a, nobre Senador Luís de Barros, que. sendo 
homem de representação legítima do povo pot!guar, pode aquilatar, como eu, a 
situação calamitosa por que passa o meu Estado. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex." me concede a honra de um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES - C'om muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias - Os Estados brasileiros não constituem apenas uma 
unidade geográfica, nem simplesmente uma federação política: eles formam, em 
v.erdade, também uma federação af·etiva. Por isso mesmo, quando qualquer região 
do País está a sofrer, presente se encontra toda a •Nação na solidariedade que 
lhe deve. Do mesmo modo, quando se exaltam os seus feitos. todo o Brasil tam
bém participa de igual contentamento. Há poucos dias era a dinâmica Santa 
Catarina que passava pelas a:gruras dessas enchentes calamitosas. E a esse povo 
em silêncio tive oportunidade de expressar também a minha solidariedade. Agora 
é a vez do herético C'eará, apresentando esse estado de coisas que ·V. iEx.a pinta 
com as tintas da verdade ·e que, por isso mesmo, nos emociona. Portanto, depois 
do pronunciamento de todos os Estados da Federação, não poderia deixar de 
trazer ao Ceará. na 1Jessoa de V. Ex.o.. a solidariedade da Bahla, que ao Ceará 
se sente tão presa por laços históricos e afetivos. 

O SR. WliLSON GONÇALVES - Sou muito grato a V. Ex.". nobre Senador 
Heitor Dias, por trazer a estas minhas despretensiosas palavras o apoio de 
V. Ex.", - bem sei - é o apoio da gloriosa Bahla, essa terra que é, pelo senti
mento e pela história, a terra de todos os brasileiros. 

Agradeço, assim, o apoio de V. Ex.". bem como o de todos aqueles que me 
honraram com os seus apartes. Sinto que a razão da minha presença nesta tri
buna atingiu plenamente o seu objetivo: somar às minhas hUmildes palavras 
(Não apoiado!> a voz dos mais autorizados representantes do povo bras!leíro. 

O Sr. Virgílio Távora -V. Ex.n me dá licença para um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES - Com multo prazer. Sr. Senador VIrgílio 
Távora. 
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O Sr. Virgílio Távora - Gostaríamos inserto fosse no discurso de V. Ex. -
que a atenção da Casa tão justamente prendeu - a declaração de que V. EX." 
fala, neste momento, em nome de toda a Bancada cearense. 

o SR. wn.SON GONÇALVES - iNobre Senador Virgillo Távora, sou espe
cialmente grato ao aparte de V. Ex.e., porque, incontestavelmente, dá mais força 
e autoridade, como representante cearense que é no Senado, a estas minhas pala
vras e que são pronunciadas, não obstante o constrangimento inicial de quase ter 
cassado a palavra do nosso eminente Presid·ente, mas foi a forma que encontrei 
para expressar os nossos sentimentos -nós que somos representantes do Ceará 
no Senado - nesta hora angustiosa para o povo cearense. E a honra ainda é 
minha quando, nesta altura do meu pronunciamento, falo - como muito orgulho 
e com muita honra - em nome da Bancada do nosso Estado. 

Sr. Presidente, slnto que devo concluir, e o faço esperando que estas minhas 
considerações, que são o retrato fiel da verdade, reforçadas e honradas com os 
apartes dos meus eminentes Pares, sejam recebidas com a compl.'eensão dos 
Poderes Públicos, e que estes, na medida do possível, com boa vontade e o espi
rita já demonstrados, executem as providências julgadas nec.essárias, a fim de se 
minorar um tanto o sofrimento cruel da minha gente. Igualmente desejo que 
estas minhas consideraçõ·es, em maior ressonância, possam trazer a solidar.iedade 
e a cooperação de todos os brasileiros, porque não deveremos estar irmanados só 
na alegria, mas também no sofrimento. 

Concluo pois, Sr. Presidente, estas minhas considerações, formulando, em 
nome da Bancada do Ceará no Senado, um a;pelo às autoridades federais, espe
cialmente a Sua Excelência, o eminente Presidente Ernesto Geisel: Ul'gência para 
a execução das medidas prometidas, certo de que os cearenses saberão ser -
como sempr.e o têm demonstrado- gratos à Nação e ao País e que nessas provi
dências sejam incluídas também aquelas solicitadas pelos honrados Prefeitos 
de Sobral e Massapê. 

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

COMPARECEM MAIS OS SENIHORES SENADORES: 
José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Benjamim Farah- Carvalho Pinto 

- Franco Montara - Orlando Zancaner. 

O SR. PRESID·ENTE (Antônio Carlos) -Esgotada a Hora do !Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRiESiiD·ENTE (Antônio Carlos) -
Item 1 
Discussão, em turno único, da redação final (ofer·ecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n.0 52, de 1974) do Projeto de Resolução n.0 10, 
de 1974. que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a r·ealizar 
operação de empréstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar parte do 
Programa Viário do Estado. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente apro

vada, 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 Projetn de Resolução n.0 10, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42 .. inciso IV, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO iN.o , DE 1974 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de 
empréstimo externo do valor de até USS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a financiar parte do Programa 
Viário do Estado. 

O Senado Federal resolv·e: 
Art. 1.0 - É o 'Governo do Estado do Rio d·e Janeiro autorizado a realizar 

operacão de empréstimo externo no valor de até US$ 20.000.000.00 (vinte milhões 
de dólares nort-eamericanos) de principal, ou o equivalente em outras moedas 
com grupo financiador 'estrangeiro, que venha a ser indicado e ·aceito pelo Go
verno Federal destinado ao financiamento parcial do Programa Viário e de 
Obras do Estado. 

Art. 2.0 - A. operação realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo 
Pod·er Executivo Flederal. à taxa de juros, despesas operacionais, condições e 
prazo admitidos pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da 
espécie obtidos .no exterior, obedecidas as demais exigências normais dos órgãos 
encarregados da política, ·económico-financeira do Governo Federal. e. ainda, 
as disposições da Lei n.o 6. 778, d·e 24 de abril de 1972, do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -

Item 2 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 4, de 1974 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.0 9, 
de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n,o 58. de 
1968, n.o 79, de 1970 e n.0 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de ]pauçu (SP), possa elevar o montante de sua dívida conso
lidada, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Económica do 
Estado· de São Paulo, tendo 
PARECER, sob n.0 10. de 1974, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para 

discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que copoordam com o Projeto de Resolução n.0 4, de 1974, 

queiram permanecer sentado~. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 4, DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, (Je 1968, n.0 79, de 
1970, e n.0 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Ipauçu 
(SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante con
trato de empréstimo com a Caixa !Econômica do Estado de São Paulo, 

Art. 1.0 
- !É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58. 

de 1968, revigorada pelas de n.o 79, de 1970, e n.0 52, de 1972, todo.s do Senado 
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Federal; para permitir que a Pr·efeitura Municipal de Ipauçu, Estado de São 
Paulo, possa elevar em Cr$ 250.000.00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros)· o 
montante de sua dívida consolidada; a fim de que aquela Prefeitura possa con
tratar empréstimo com a Caixa Económica do Estado de São Paulo. destinado a 
financiar os serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, em cumpri
mento ao seu Plano de Pavimentação. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PR.ESIDENTE (Antônio Carlos) -
Item 3 

Discussão, em turno único, do Proj.ato de Resolução n.O 7, de 1974 <apre
S·entado pela Comissão de Economia como conclusão de s·eu Parecer n.0 15, 
de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58 de 
1968.79, d.e 1970, .e 52 de 1972 •. para permitir que .a Pref~itura Municipal 
de Dourado (SiP) aumente o !Imite de endividamento publico. mediante 
contrato de empréstimo destinado ao pagamento de compromissos junto 
ao Instituto Nacional de Previdência Social, tendo 
PAREC!ER, sob n.0 16 de 1974, da Comissão 
- de Constituição c .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidad·e. 

Em discussão. 

Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para 
discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerraod a. 
Em votação. 
Os Srs. Senadoras que concordam com o Projeto de Resolução n.0 7/74 

queiram permanecer sentados. rPausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE IIJESOLUÇAO N.0 7, DE 1974 

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 Dourado 
(SP) aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de 
empréstimo destinado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto 
Nacional de Previdência Social. 

Art. 1.o - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58 
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Fe.
deral, para permitir que a Prafeitura Municipal de D\Jurado, Estado de São Paulo, 
aumente em Cr$ 220.000,00 lduz.entos e vinte mil cruzeiros) o limite de endivi
damento público. mediante contrato de empréstimo com a Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo, destinado ao pagamento de compromissos junto ao Insti
tuto Nacional de Previdência Social. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

O SR. PRESIDENliE (Antônio Carlos) - Concluída a apr.eciação da Ordem 
do Dia da .presente Sessão. 

Há oradores inseri tos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.) 
S. Ex." não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. 
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O SR. ARNON DE MELLO - Sr. ·presid·ente, ocupo hoje esta tribuna para, 
baseado em documentos, expor fatos ·e fazer um apelo. Os documentos dizem 
respeito a Escolas de Ensino Superior com cursos noturnos, criadas .pela !Prefei
tura de Maceió, através da Lei municipal n.0 2. 044, de 20 de setembro de 1973 
- a saber Faculdade de Direito .. Faculdade d·e Administração e Ciências Oonta
béis, Faculdade de F!losofi•a, Ciência e Letras, ·e Instituto de Psicologia. 

A mencionada Lei estabelece, no seu art. 2.0 , que a implantação, instalação, 
funcionamento e manutenção das escolas constituem encargos da socLedade 
civil de fins filantrópicos Colégio Guida de Fontgalland, de Maceló, reconhecida 
d·e utilidade pública pela Lei municipal n.0 1. 752 de 1970, encargos que a socie
dade assumiu através de convênio firmado com a Pref•aitura Municipal de Ma·celó, 
a 5 de outubro de· 1973, na presença e com o testemunho do Govern3Jdor do Estado. 

JOAO PESSOA 

Já em 30 de novembro de 1971 a Municipalidade de João Pessoa, na P·araíba, 
criara, pela Lei munlcl!pal n.0 1.591, a Faculdade de Administração de Empresas, 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Faculdade de Educação !Física e Ins
tituto de Psicologia. Estabelecera, também, a mesma Lei n.0 1.591 que ditas esco
las "terão sua Implantação, instalação, funcionamento e manutenção assegurados 
por convênio firmado com o Instituto Ptaralbano de Educação", entidade privada. 

Como as nossas leis de ensino dispõem que os Estados e 'Municípios que 
desejem abrir escolas de ensino superior devem dirigir-se aos respectivos Con
selhos Estaduais de Educação, o processo foi encaminhado ao Conselho de Edu
cação da Paraíba. mas este, tendo duvidas sobre sua competênda, o ·enviou ao 
Conselho Federal de Educação. 

Na sua sessão plenária de 4 de junho de 1973, aprovou o <Conselho o parecer 
do Conselheiro José Barreto •Filho. que concluiu pela "competência do Conselho 
Estadual de Educação para os efeitos de autorização, nos termos do· Decreto
Lei n.o 842, de 9 de setembro de 1969", eLe v.ez que "as disposições da Lei e do 
convênio exprimem um mandato de administração outorgado pela Prefeitura 
Municipal aos Institutos Paralbanos de Ensino". 

. O Conselho de Educação da Paraíba concedeu, .então, autorização .para fun
cionamento das Escolas de João Pessoa; o processo voltou ao Ministério de Edu
cação e Cultura e o Sr. Presidente da República assinou, em agosto de 1973, o 
respectivo Decreto de autorização. 

MACEió 

"Em Maceió. fizemos e:x~atamento o mesmo - diz-me em carta o Professor 
Teófanes Augusto de Ba:rros, Presidente da Sociedade Colégio Guida de Font
galland - A nossa lei é Idêntica à de João Pessoa, assim como o convênio que 
firmamos com a municipalidade de Ma:ceió." 

O Conselho Estadual de Educacão, nos termos da decisão do Conselho Fe
deral, julgou-se competente. aprovou o pedido de funcionamento das ·escolas e 
encaminhou o processo ao Ministério para lavratura do Decreto de autorização. 

O Departamento de Assuntos Universitários do MEC porém, julgou n·ecessá
rio ouvir o Conselho !Federal "sob a alegação de que só ele poderá decidir se o 
caso de Maceió é Idêntico ao de João P·essoa". 

"V. EX." TEM RAZAO" 
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." bem conhece das ligações sentimentais entre 

Pernambuco e Alagoas. Conheço o caso da criação dessas escolas, através da 
Prefeitura Municipal de Maceió. V. Ex." tem razão na luta que trava para a 
ampliação do ensino superior do seu Estado. Embora não tenha autoridade 
para fazê-lo, quero dizer a V. Ex." que fique tranqüilo para -com o nosso em!-
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nente colega, Senador Ney Braga, em boa hora convocado para Ministro da 
Educação, e ainda mais V. Ex.o. tendo à frente de uma das diretorias do Minis
tério da Educação e Cultura um homem que é pernambucano e alagoano, porque 
nascido em Alagoas, porém ligado a Pernambuco por laços de família - o 
Professor Nllton Sucupira, tendo a certeza de que não somente o Titular da 
Educação, mas este ilustre técnico solucionarão a justa aspiração do povo ala
goano. 

O SR. ARNON DE MELLO - Muito obrigado, Senador Paulo Guerra pela 
gentileza de seu aparte que muito me honra e sensib!l!za. Alega-me ressaltar 
que V. Ex." se referiu ao Professor Nilton Sucupira, alagoano !lustre, compe
tente. que presta reais serviços ao Brasil, nas funções que exerce no Ministério 
da Educação e Cultura. 

Estive com o Ministro Ney Braga, como já havia estado com o ex-Ministro 
Jarbas Passarinho, e a S. Ex.ns falei sobre o assunto. Tenho toda confiança no 
critério do Ministro Ney Braga. Mas o problema está na dependência do Conse
lho Federal de Educação. 

Ainda hoje conversei com o Professor Nilton Sucupira a. respeito do assunto. 
Alagoas não pode ter tratamento diferento do dispensado à Paraíba. 

O parecer do Professor Barreto Filho está rigorosamente de acordo com a 
legislação. Não acho justa a demora na liberação do processo das Escolas de 
Maceió quando as Escolas de João Pessoa já .,tão funcionando desde agosto 
passado. 

ABSOLUTA JUSTIÇA 
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ARNON DE MEI,LO - Pois não, nobre Senador Virgílio Távora. 
O Sr. Virgílio Távora - Não temos a menor dúvida, prezado Colega, que o 

parecer, beneficiando de uma form:t tão positiva o ensino da juventude parai
bana, terá uma répl!ca naquilo que sair como decisão final do Conselho Federal 
de Educaçã.o. não só pela autoridade de quem o firmou, do Professor Mariano, 
como pela absoluta justiça de que se reveste a causa e - poderemos sem ne
nhum exagero dizer - da até o dia de hoje não comprometida isenção com 
que os membros do Conselho Federal de Educação tratam os assuntos a seu 
exame afetos. Pode V. Ex.a ficar bem tranqüilo, e com ele o povo alagoano, 
porque a confianga por nós depositada naquele alto órgão colegiado não será 
desmerecida. E Alagoas poderá, pela voz de V. Ex.o., aqui, breve. comunicar ao 
Plenário que was aspirações foram plenamente atendidas. 

O SR. ARNON DE MELLO - Agradeço, com emoçlo. as P"lwras confiantes 
de V. Ex.o., especialmente porque aludem à juventude, que, trabalhando durante 
o dia, deseja estudar à noite para ampliar os seus conhecimentos. Deus queira 
que o otimismo de V. Ex.n seja ~orrespondido pela realidade. É o men desejo 
de alagoano, siio os meus votos de brasileiro. 

RAZOES DE INICIATIVA 
Srs. Senadores: está neste pé o assunto, e a minha presença na tribuna 

do Senado é exatamente para, referindo documentos e f:ltos, dirigir um apelo 
ao Conselho Federal de Educação no sentido de liberar o processo das escolas 
criadas pela Municipalidade de Maceió. 

Sr. Presidente: 
Devo dizer que a Municipalidade de Maceió tomou tal iniciativa em atenção 

ao grande número de pretendentes a ingressar em cursos superiores e bloquea
dos nas suas aspirações ou pela Inexistência de vagas nas escolas ou pela falta 
de tempo para freqüentá-las durante o dia, quando a necessiclade ele trabalhar 
os retém nas obrigações do emprego. 

"Reina a maior expectativa pelos cursos criados - declara-me em sua carta 
o Professor Teófanes de Barros. Milhares de jovens que trabalham no comércio, 
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na indústria, na rede bancária, no magistério primário c ·cm· outros ·setores 'de 
atividades durante o dia vêem nos cursos o raiar de um .novo sol para 'eles."· ' 

OFiCIO DO MEC 
Vale a pena, aliás, Sr. Presidente, transcrever aqui o ofício do .Sr. Diretor

Geral do Departamento de Assuntos Universitários do MEC, dirigido em 10 de 
setembro de 1973, ao Deputado alagoano Vinicius Cansanção, que ocupara a 
tribuna da Câmara para pleitear cursos noturnos na Universidade de Alagoas: 

"Em atenção ao discurso pronunciado por V. Ex.a perante esse ilus~ 
tre Colegiada e no qual solicitou V. Ex.a ao Senhor Ministro Jarbas 
Passarinho a criação de cursos noturnos na Universidade Federal de 
Alagoas, esclareço a V. Ex.n, de ordem. que o Ministério da Educação 
e. Cultura -vem examinando com grande interesse o problema de se ofere
cer o ensino universitário ao· maior .número possível de jovens brasi
leiros. 

Acresce mesmo que as reivindicações dos estudantes de Alagoas são 
um reflexo dos anseios da juventude trabalhadora de todo o País. 

Considerando, no entanto, que o combate à inflacão constitui uma 
das metas prioritárias do a tua! Governo, não lhe sérá possível ·arcar 
com o ónus de novos cursos de nível superior, sempre dispendiosos. 

O Ministério da Educação e Cultura receberá, porém, com a maior 
simpatia, a colaboração tanto dos Governos Estadual e Municipal como 
de entidades particulares e dará todo o apoio a qualquer iniciativa, vi
sando à criação de novas oportunidades para estudantes do Brasil." 

DIREITOS ADQUIRIDOS 
Tendo em vista as dificuldades financeiras da União, apontadas em sua 

carta pelo Diretor do MEC, a Municipalldade de Maceió criou escolas de ensino 
superior que não oneram os cofres públlcos federais, e do Governo requer, ape
nas, o necessário Decreto de reconhecimento. 

E o fez rigorosamente como o fizera a Municipalidade de João Pessoa, 
cujas escolas já funcionam desde agosto de 1973. o que pleiteia a capital de 
Alagoas é, portanto, exatamente o que pleiteou e obteve, sem tirar nem pôr 
uma vírgula sequer, a Capital da Paraíba. 

Não parece justo, assim, que se negue a Maceió o que se concedeu a João 
Pessoa. A demora em liberar o processo da Municipalidade ·da capital do meu 
Estado pode significar o prenúncio de alguma mudança nas disposições do Con
selho com referência ao assunto, defendida pela minoria de seus membros, mas 
tal mudança, se adotada, não pode afetar as escolas da Municipalidade de 
Maceió, já há sete meses criadas e desde fins do ano passado autorizadas a 
funcionar por deliberação plenária do Conselho Estadual de Educação, nos ter
mos do parecer aprovado pela Comissão de Legislação e Normas e pelo plenário 
do Conselho Federal de Educação, ou seja, rigorosamente de acordo com a juris
prudência do mesmo Conselho. Há, portanto, direitos adquiridos a preservar. 

SUBCONHECIMENTO 
Senhor Presidente: 
Nossas escolas superiores abrigam este ano 1. 675.000 estudantes. Assim. so

mente as freqüentam cerca de 10% dos 105 milhões de habitantes que possuímos. 
Elas dão, como sabemos, novas dimensões à cultura nacional. Mesmo as malsi
nadas Faculdades de Direito. a respeito das quais já aqui falei, defendendo o 
estudo das ciências exatas, contribuem para a formação de homens públicos, 
clcntros que são de vida cívic::t intensa. 

Cumpre-nos aumentar o número de escolas de ensino superior em nosso 
País, e tanto mais quanto já se foi o tempo em que elas eram privllégio de 
classe. Considerando-se que é, sobretudo, através da educação que o homem 
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se eleva e alcança na sociedade maior status, abram-se cada vez mais as portas 
da.s escolas para dar acesso aos qu3 nelas querem ingressar, mesmo porque se 
insere o interesse coletivo na ampliação das elites intelectuais e no aumento dos 
quadros técnicos, responsáveis pelo desenvolvimento e pelo bem-estar social. Se 
se prega com tanto calor uma melhor distribuição de rendas, para a qual os 
embaraços são sem conta, entre eles a ne'Cessidade da concentração de recursos 
para crescimento da produção - hoje mais do que nunca se impõe a universa
lização da escola, já defendida ao tempo da Revolução Francesa. Sabe-se que 
subdesenvolvimento é subconhecimento, e é ampliando a área dos conhecimen
tos que se chega verdadeiramente ao progresso. 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

Senhor Presidente, constitui a educação aspiração profunda do ser humano, 
que já corresponde a uma necessidade não apenas individual, senão também 
coletiva. Educação é, ademais, liberdade, pois tanto mais livre se torna o homem 
quanto maiores conhecimentos adquira, o que atende aos altos interesses da 
Nação democráti'Ca que somos, e cuja Constituição assegura o direito à educação. 

Cumpre, por fim, observar que a juventude alagoana faminta de estudar 
à noite, porque, durante o dia, trabalha para viver, não busca saber para poder 
fazer, como geralmente os jovens que têm condições e recursos que lhes permitem 
dedicacão exclusiva aos estudos. A juventude alagoana que bate às portas das 
escolas' superiores de cursos noturnos começou a fazer logo cedo, porque logo 
cedo, premido pe}a necessida·de da vida, e quer, agora, oportunidade para o 
esforço de saber, de adquirir conhecimentos. 

Estou certo de que o Conselho Federal de Educação, integrado - como já 
disseram os ilustres. Senadores que me honraram com os seus apartes - de per
sonalidades de escol da inteligên'Cia e da cultura nacionais, que, com as suas 
luzes, iluminam este País, atenderá aos justos anseios dos meus conterrâneos 
que desejam estudar para melhor servir ao Brasil. 

ESTUDANTES POBRES 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Meu ilustre Colega e conterrâneo, V. Ex.a está fa
lando dos jovens que freqüentam as escolas noturnas, e estou-me lembrando de 
um jovem que conheço há 61 anos '- Luiz Cavalcante - conterrâneo de V. Ex.a. 
que fez este mister de estudar à noite, vários anos. Primeiramente, em 1928 e 
29, na legendária PERSEVERANÇA da Rua do Sol, em Maceió. Depois, no Ginásio 
Piedade, Rio de Janeiro, durante três anos, enquanto tirava seu curso de Hu
manidades. Por certo, V. Ex." - menino pobre que também foi - freqüentou 
escolas noturnas. E como é duro, como é difícil o jovem estudar à noite, vencer 
o. sono, vencer a vontade de ir ao cinema, privar-se das danças, privar-se das 
festas, privar-se da companhia agradável das namoradas. Tudo isso para poder 
alcançar um degrau mais elevado na es'Cada da vida, o que, felizmente, V. Ex.a 
e ·eu conseguimos. Assim, nobre Senador, ao encetar V. Ex.a essa campanha 
receba. os meus aplausos, porque o que V. Ex. a está fazendo é ajudar milhares 
e milhares de Arnons de Mello e Luízes Cavalcante, que por todos os tempos 
existem e existirão em nosso Estado, no Brasil e no mundo inteiro. Grato a 
V. Ex." 

O SR. ARNON DE MELLO - Nobre Senador Luiz Cavalcante, conheço bem 
a vida de v. Ex.11 que, filho de operário, conseguiu pelo esforço próprio chegar 
ao Senado da República. 

. Devo lembrar a V. Ex.n que, nos inquéritos que têm sido feitos, o que se 
comprova é que os estudantes de cursos noturnos se dedicam mais aos estudos 
elo que os estudantes dos cursos diurnos. 
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CONCLUSAO 

Concluo, Sr. Presidente, repetindo esta frase sábia: 
"Cultivemos o estudante como se cultiva a terra." 
Cultivemo-lo, porque é com ele que Impulsionamos o progresso e construímos 

o futuro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Con-cedo a palavra ao nobre Se
nador Flávio Britto. 

O SR. FLAVIO BRITTO - Sr. Presidente, Srs. Senadol·os. 
Há acontecimentos da maior grandeza que se sucadem em nosso derredor, 

sem que nos ape11cebamos, às vezes, de sua real dimensão. 
Nos dias 28 e 29 do mês p. p., nesta Capital, realizou-se a eleiç~o para a 

Presidência da Associação Interparlamentar de Turismo, que congregou dele
gados de diversas das mais representativas nações da Europa, Asia e Américas. 

Em cumprimento a um dos pontos da pauta da reunião, realizou-se a elei
ção para a Presidência do órgão e, para satisfação nossa, vimos guindado a 
tão alto cargo, um de nossos mais ilustres colegas, o Senador Orlando Z::mcan;:r, 
escolha esta que, pela primeira vez, recai sobre um parlamentar sul-americano. 

Tal acontecimento, dado o significado que representa para o Brasll e, em 
particular, para esta Casa, não poderia fi-car à margem dos Anais do Se•1acto, 
razão por que estou assumindo esta tribuna para homenagc:tr o ihut~·e Senador 
por São Paulo. 

Sua Excelência, Senhor Presidente e Senhores Senadores, sabemos nós, foi 
escolhido para tão elevado cargo pelos atributos que ostenta como autoridade 
de capaddade internacionalmente reconhecida no assunto. 

Bem viva está, ainda, em nossa memória, porque foi do conhecimento de 
todo o Brasil a obra realizada por Orlando Zanc!'.ner no Estado de São P::~ul':l, 
como Secretário de Turismo. 

Cada município do grande Estado ostenta a marca de sua administração e 
hoje, quando o mundo todo tem suas vistas sequiosas voltadas para a exploração 
da chamada indústria sem chaminé, é bom, é alvissareiro para todos nós que um 
brasileiro da -capacidade e da têmpera do ilustre Senador Zancaner galgue o 
posto internacionalmente cobiçado, para que novos horizontes se entreabram 
para o turismo de nossa terra. 

Muito já se tem feito no setor, após 1964. 

A demonstrar está a EMBRATUR. 
As repercussões de sua política de deõenvolvimanto estão patentes em todos 

os rincões de nosso imenso Brasil, todo ele tão rico de atrações turísticas. 
Engatinha-se, podemos dizer, a economia neste setor, mas, o que é importante 

e promissor é que multo se tem feito em comparação ao que nada se fazia 
anteriormente. 

Aqui, entre nós, desde que assumiu a presidência do órgão, não tem feito 
outra coisa o Senador Orlando Zancaner senão procurar junto aos órgãos inter
nacionais o que de bom possa haver para o turismo brasllelro. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n me permite um aparte? 
O SR. FLAVIO BRITTO- Com muito praz:n·. 
O Sr. Virgílio Távora - É de elogio a palavra que vai ouvir, porque justa

mente, graças ao discurso de V. Ex.", vai ter o realce necessário esse fato que 
passava praticamente desapercebido. O nobre Senador Orlando Zancaner, neste 
momento, orgulha o Partido a que perten-ce e, mais do que i3~u. a Casa em que 
tem assento. S. Ex.n, pelo seu trabalho pertinaz, diuturno, conseguiu faz~r re
conhecer não só a sua capacidad~ para o carg·o que vai e:wrcrr, certo estame~;, 
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com o mesmo brilhantismo com que o fez à frente da pasta do Turismo no 
grande Estado de São Paulo, como também trouxe para o seu País esse galhardão 
que é um orgulho para todos nós. As nossas palavras são de aplausos ao gesto 
de V. Ex.", não deixando passar no simples registro de algumas linhas da 
·Imprensa esse feito, que não é só de Zancaner; é do Senado e é do Brasil. 

O SR. FLAVIO BRITTO- Muito obrigado ao ilustre Colega, Senador Virgílio 
Távora. Realmente V. Ex." diz bem do que tem feito o Senador Zancaner pelo 
desenvolvimento de nosso turismo. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, a preocupação do recém-eleito Pre
sidente da Associação Interparlamentar de Turismo, sua paixão pelo que é nosso, 
sua obstinação em tornar conhecido o Brasil naquilo que é de todo o mundo 
desconhecido, fi'Caram desde logo patentes. 

De imediato, programou Sua Excelência a ida de colegas nossos, integrantes 
das diversas representações que participaram da reunião, Parlamentares da 
Suíça, da Repúbl'ica F1ederal da Alemanha, das Flllpinas, da Nicarágua, de Isra;el 
e de outros países, até meu Estado, o Amazonas, para que estas delegações, ao 
ensejo da visita que fazem a nosso País, pudessem avaliar sua grandeza estam
pada no potencial que ostenta toda a região que tive a honra de ter por berço. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte? 
O SR. FLAVIO BRITTO - Com muito prazer, Senador José Llndoso. 
O Sr. José Lindoso - Certamente poder-se-la tomar como demasia o re

b!stro qec vamos fazer, relativamente ao discurso que V. Ex.a pronuncia no 
Senado, uma vez que V. Ex." integra a representação do Amazonas, o que muito 
nos honra. Mas, entendo que registrar a eleição do Senador Orlando Zancaner 
para presidir à Organização Interparlamentar de Turismo - o que acontece 
caber tal honra, pela primeira vez, a um País sul-americano - é digna deste 
registro, como bem frisou o nobre Senador e Líder Virgílio Távora. A figura 
do Senador Orlando Zancaner, dinâmica, de-cidida, lúcida, Inquieta e determi
nada, uma personalidade de político e de empresário dará uma dimensão extraor
dinária a essa instituição internacional. E o Brasil terá muito a lucrar, porque 
o turismo é uma perspectiva não só de negócio, mas é uma perspectiva de soli
dariedade entre as nações na construção de um mundo de entendimento. Senador 
Orlando Zancaner, esse dileto colega nosso do Sen9.do, da representação de São 
Paulo, tem uma experiência válida e extraordinária, mesmo no campo do turismo. 
Secretário de Turismo do Governador Abreu Sodré, dedicou-se apaixonadamente 
ao assunto, estudando seus múltiplos aspectos, não só naquilo que diz respeito 
ao turismo interno como, também, ao turismo externo. Ninguém, sem desmerecer 
isto a qualquer dos eminentes parlamentares brasileiros, estaria mais indicado 
a exercer esse alto 'Cargo de Presidente do Grupo da Organização Interparla
mentar de Turismo do que Orlando Zancaner. Nós nos associamos a esse dis
curso de V. Ex.", que entendemos ser uma palavra de regozijo do Senado. ~ 
manifestamos, também, como V. Ex.", a nossa alegria pelo fato de, numa de 
suas primeiras providências, ter levado o grupo à Amazônia, multo embora por 
tempo limitado, como foi assinalado no discurso de V. Ex.", mas que teve a 
oportunidade de oferecer a esses homens da Europa, a esses homens da Amé
rica e de outras partes como de outros continentes, uma visão do que é o 
mundo amazónico, numa perspectiva de convite para que ali, também, se faça 
o turismo, uma vez que o Governo, inclusive a VARIG, através do seu magnífico 
e extraordinário hotel, se prepara com uma Infra-estrutura para receber turistas 
e. portanto, fomentar o turismo. Todas essas organizações estatais privadas, na
cionais e interna'Cionais, têm, além da movimentação normal dos interesses em
presariais, que se despertam através do turismo, aquela mensagem de solida
riedade internacional que merece o nosso aplauso e o nosso elogio, e que Orlando 
zancaner saberá viver, expandir e dar, realmente, grandeza pelo seu tempera
mento, pelo seu conhecimento e pela sua determinação. Muito obrigado a V. Ex." 

o SR. FLAVIO BRITTO - Muito obrigado, meu caro colega de Bancada, 
Senador José Lindoso, pois o que o eminente colega acaba de dizer é, realmente, 
o que todo o Brasil espera do nosso colega Senador Orlando Zancaner. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, esses nossos colegas das diversas 
nações do mundo pouco tempo tiveram para permanecer entre nós, tendo sido 
Impossível ao eminente Senador Orlando Zancaner mostrar-lhes tudo o que 
pr·etendia. No Amazonas, permaneceram tão-somente 16 horas e, da Amazônia 
tiveram unicamente uma breve notícia, graças, principalmente, aos Senhores 
Deputados Renato Azeredo, Dias Menezes e Faria Lima que lhes apresentaram o 
que foi possível, mostrando-lhes, ao lado da pujança da natureza com que no;; 
brindou o Criador, a obra ingente que ali tem sido realizada pelos Governos 
da Revolução. 

A esses Parlamentares, Senhor Presidente, nesta oportunidade não poderia 
deixar de levar meu agradecimento, pois, embora alguns pertencendo ao Partido 
da Oposição, tudo fizeram para mostrar aos colegas estrangeiros o que o Brasil 
tem de grandioso, demonstrando, assim, que, independentemente de cr.edo poli
tico, religioso ou filosófico, o brasileiro, quando se trata de Brasil, tem um só 
pensamento, o de sua grandeza, o de seu porvir a ser legado a nossos filhos, 
do qual poderão se orgulhar. 

Muito obrigado (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Ca
valcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Sanadores, desde o meu 
ingresso nesta Casa, venho comentando da Tribuna, a cada ano, o Relatório 
da PETROBRAS referente ao exercício anterior. Ocupar-me-e! agora do Rela
tório de 1973, restringindo-me, quase exclusivamente, ao setor prlorltârlo da 
pesquisa e da produção. 

Quanto à pesquisa, ou exploração, diz o documento: 
1.0 ) "A metragem perfurada alcançou 183 mil metros, sendo 71 mil 

em poços tel'restres e 112 mil em poços marítimos"; 
2.0 ) "As reservas de petróleo bruto calculadas em 31 de dezembro 

de 1973 eram de 123 milhões de ma, enquanto as de gãs natural atin
giram 25.863 milhões de m3"; 

3.0 ) Os investimentos na atividade exploratória alcançaram 
Cr$ 855 milhões; 

Cotejando-s-e esses números com os recordes de 1972, constata-se: 

o. o o •• o • 

1.0 ) acréscimo de 5 mil metros na perfuração, correspondente a 2,8%; 

2.0 ) diminuição de 4 milhões de ma nas reservas de petróleo conhe
cidas, e diminuição de 254 milhões de ma nas reservas de gás, decrés
cimos equivalentes a 3,2% e a 1%, respectivamente; 

3.0 ) elevação de Cr$ 239 milhões, isto é, de 38,8% nos investimentos 
na pesquisa. 

Quanto à produção, cita o Relatório: 
1.0 ) " ••• a produção de petróleo bruto atingiu 9.876 mil ma"; 
2.0 ) "a produção de liquido de gás natural elevou-se a 226 mil ma; 
3.0 ) "no que se refere ao gás natural, foram produzidos 1.180 mi-

lhões de ma". 
Do confronto desses resultados com os de 1972, infere-se: 
1.0 ) houve acréscimo de 1,7% na produção de petróleo bruto; 
2.0 ) houve decréscimo de 5,3% na produção de líquido de gás natural; 
3.0 ) decresceu também, em 5,2%, a produção de gás natural. 

. . ·É de se ressaltar, outrossim, que a produção de P·etróleo, em 1973, se manteve 
inferior a de 1969, único ano em que foi supernda a marca dos 10 milhões de m3. 
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Enquanto Isso, o consumo elevou-se a 42.059 mil ma, o qual, comparado à 
produção, enseja duas importantes conclusões: 

1.a) produção média diária: 170 mil barris; consumo médio diário: 725 mil 
. barris· . 

• 
2.a) a produção corresponde apenas a 23,5% do consumo. 
Continuou, portanto, em declínio a cor.vclação produção/consumo, de 50% 

em 1961, de 31% em 1971, de 27% em 1972, baixando agora para 23,5%. E o 
Sr. Ministro das Minas e Energia vem de revelar que "de cada dez litros de 
gasolina que o Brasil consome, oito são importados." Isso vale por admitir que, 
no ano corrente, aquela correlação baixará para 20%. 

Prosseguindo, revela o Relatório ter sido de US$ 1. 042 milhões o dispêndio 
líquido de divisas com a aquisição de petróle<J e derivados, contra 507 milhões 
em 1972. 

Já neste ano, tal dispêndio ultrapassará três bilhões de dólares - é o Mi
nistro Shlgeaki Uekl quem o admite, confirmando, destarte, previsão minha 
expressa desta Tribuna em 8 de outubro próximo passado. 

Sobre o faturamento da PETROBRAS, explicita o Relatório: 
'·'O faturamento derivado de vendas de produto de petróleo e ser

viços realizados alcançou Cr$ 18.398.234 mil, ou seja, mais 42,8% em 
relação ao ano anterior. Desse valor, deduzidos Cr$ 7.168.487 mil refe
ventes a Imposto único e Outros Encargos, resultou um faturamento 
líquido de Cr$ H. 229.747 mil, com acréscimo de 48,8% em relação ao 
ano de 19·72." 

Se retroagirmos um pouco, verificaremos que a correlação entre o investi
mento na pesquisa e o faturamento vem tendo o seguinte com1)ortamento: 

a) sobre o faturamento bruto: 

1970 
1971 
1972 
1973 

• o ••••• o • o ••••• o •••••••••••••• o •• 

•••••••••••••• o •• o •••• o •• o ••• o o •• 

•• o •••••••• o •• o •• o. o o •••• o •••• o •• 

b) sobre o faturamento llquido: 

1970 
1971 
,1972 
1973 

•••••••• o ••• o •••••••••••• o •••••••• 

••••• o ••• o' ••••• o •••• o ••••• o •••••• 

•••• o ••••••• o ••• o ••• o •••••• o • o •••• 

• o •••••••••••• o •••••••••• o •••••••• 

6,1.i6% 
4,81% 
4,78% 
4,46% 

11,9% 
8,3% 
8,1% 
7,6% 

Mostram as percentagens que os Investimentos na exploração vêm-se dis
tanciando, em termos relativos, do faturamento, líquido ou bruto. Em outras 
palavras: à medida em que a empresa enriquece, menos Investe proporcional
mente na pesquisa. 

Aqueles percentuais sugerem maior destinação de recursos às atlvldades ex
ploratórias. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite-me V. Ex." um aparte? 
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Já concedere! o aparte que o nobre colega 

solicitou. 
Volto a lembra:r que nossos vizinhos da Amazônia ocidental ou estão no 

estágio ideal de auto-suficiência, ou dele se aproximam aceleradamente. As 
recentes descobertas de campos petrolíferos no Peru, nas proximidades de nossa 
fronteira devem incitar-nos a erguer os sondas no Amazonas ·e no Acre .e mesmo 
mais pava o Sul, tenta-a-testa com a Bolívia e com o Paraguai. 
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Concedo o aparte ao eminente Líder Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente colega, parece que é quase uma tradição 
aqui a nossa discussão a respeito da política energética, mãxlme a petrollfera. 
Neste fim de tarde está claro que não poderíamos, por mais boa vontade que 
tivéssemos, alongarmo-nos em maiores considerações pela premêncla do tempo. 
Mas, deixaríamos já aqui alguns dados para que fossem base de raciocínios 
futuros. A primeira vista, parece até estranho que haja essa regressão no valor 
das proporções dos investimentos em perfuração, em pesquisa, seja quanto ao 
faturamento bruto seja quanto ao faturamento liquido. Mas já dissemos uma 
vez, e vamos aqui repetír as necessidades integradas com que se defronta a 
PETROBRAS quando tem ela olhos fitos na sua missão precipua, que é "garantir 
o pl·eno abastecimento do combustível necessário ao desenvolvimento pátrio." E, 
neste ponto, nos permitimos citar esses pequenos números a V. Ex.a. Ponha-se 
V. Ex.a., agora, no papel de um dos administradores maiores da PETROBRAS. 
Em 1972, v. Ex.a. aqui enunciou que havíamos dlspendido 527 milhões de dólares 
na aquisição do "ouro negro". Exato? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - 527 milhões de dólares. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex."' .repetiu o número agora. Muito bem, 
mas sabe V. Ex."' quanto foi realmente a aquisição do produto, quer dizer, o 
FOB? Só 409 milhões de dólares. Então, ficamos com a diferença de 118 milhões 
de dólares que corre à conta do frete e dos seguros necessários. Para diminuir 
esta dependência, que à proporção que precisamos mais enlarguecer as nossas 
aquisições se toma proibitiva, é que a PETROBRAS está fazendo um investimento 
maciço por intermédio da FRONAPE, em navegação, por exemplo, com os car
gueiros que, sejam petroleiros puros, sejam o "ore-oll", quer dizer, granelelro 
de dupla finalidade da PETROBRAS se contam entre os maiores do hemisfério 
ocidental sul, não só aqueles já navegando, como aqueles que estão encomen
dados. E as necessidades crescentes do refino? Tudo isto demanda dinheiro, e 
multo, como teremos oportunidade de apresentar talvez no início da outra se
mana. Não sabíamos que V. Ex.a. iria falar agora. Mas, volto ao ano de 1973 
que é o ano que V. Ex."' está percutindo: CIF foi 1 bilhão e 42 milhões de 
dólares. Deve ser isto, eu tenho boa memória. Se não foi, variou multo pouco ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- O número está no relatório da PETROBRAS. 
O Sr. Virgílio Távora - Não estamos com o relatório em mãos. Mas sabe 

V. Ex.a. quanto foi FOB? 
o SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex.a. me perdoe, mas o relatório diz: "resul

tado do dispêndio líquido de divisas", liquido ... 

O Sr. Virgílio Távora - Perdoe V. Ex.a., gastaram-se essas divisas, eu estou 
afirmando a V. Ex. a., estou dizendo ainda que o dispêndio não é· só na aquisição 
do produto, porque nós compramos o produto lá no porto. É o produto lá, o 
produto trazido até o território pátrio, o que compreende ainda, seguros e 
fretes. É a tentativa que a PETROBRAS faz, de cada vez mais se libertar, não 
completamente, mas em parte, desse ônus que é grande, dos fretes, mãxlme, 
quando u'trapassando, como agora, o nosso consumo, as previsões mais otlmlstas 
dos planejadores da própria empresa. O nosso consumo, mercê do desenvolvi
mento que temos, é multo grande. Então, a PETROBRAS se vê na necessidade 
de comprar o petróleo, trazê-lo, refiná-lo, optando pelo esquema que represente 
o mínimo possível de dispêndio de dólares, dentro de uma programação que se 
estende por anos. É esta a razão pela qual ela não poderia engajar a maior 
parte de seus recursos na pesquisa - a não ser que tivesse uma certeza absoluta 
de encontrar óleo. Esperamos, por outro lado, na próxima semana, quanto à 
perfuração, apresentar os resu:tados já obtidos nestes últimos meses. Aliás é 
justiça salientar que V. Ex.a. patrioticamente clama que sejam eles alcançados 
em maior escala. A PETR.OBRAS não poderia se dedicar somente a isso, porque 
a sua missão fundamental - repetimos - é assegurar o abastecimento de 
petróleo necessário ao nosso desenvolvimento de modo a este não sofrer um 
hiato. Ela tem, pois, que cuidar paralelamente de outros setores que não a 
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perfuração. Eram essas as explicações que, hoje, gostaríamos de dar e V. Ex." 
releve o aparte haver sido longo. Da próxima vez que assomarmos à Tribuna, 
protestamos, após tratarmos do setor externo matéria que já está no fim e 
abordarmos este assunto. 

O SR. LUíZ CAVALCANTE - Meu distintíssimo colega e amigo, eu ficaria 
logrado, sinceramente, se ao meu discurso faltasse o seu aparte, porque suas 
intervenções dão importância, dão mesmo categoria aos pronunciamentos que 
faço, não só a respeito da PETROBRAS, como a respeito de outras facetas da 
economia nacional. 

O Sr. Virgílio Távora - Bondade de V. Ex.a 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Estamos hoje, aqui, quase que num duelo 
singular, um duelo no qual não há o risco de correr sangue, mas, ao contrário, 
um duelo que fortifica a .admiração e o respeito que tenho pelo velho colega 
da Escola Militar Realengo. 

Mas. veja o nobre Senador, quanto a dizer V. Ex." que a função precípua da 
PETROBRAS é o pleno abastecímento de combustíveis, quero lembrar que o rela
tório da própria empresa, recentemente publicado, diz isto: "cabendo destacar 
os recursos destinados ao setor prioritário da pesquisa e da produção de petróleo". 

O sr. Virgílio Távora - Que é realmente um setor prioritário. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Em nenhuma parte do relatório há a palavra 

"prioritário", para nenhuma outra atividade da companhia, que não seja o "setor 
prioritário da :pesquisa e da produção de petróleo". Então, é que a pesquisa e 
a produção são na verdade o objeto ... 

O Sr. Virgílio Távora - A pesquisa é setor prioritário dentro das atividades 
da PETROBRAS, mas a função prioritária da empresa, dito pelo próprio Pre
sidente da República e enfatizado em todos os seus documentos quando percutido 
o assunto, é "manter em nível adequado o fornecimento de petróleo, de maneira 
a que não haja nenhum hiato no desenvolvimento do País". 

Realmente, dentro dessa idéia g.eral, dessa missã.o, o setor prioritário é aquele 
setor da perfuração, e estã.o, realmente, sendo para. ele carrend·os de ano para 
ano maiores valores. E dele a PETROBRAS não .se descura. Veja V. Ex.", no Rio 
Grande do Norte houve - e já podemos dar a boa-nova a V. Ex.", que não era 
de jornal, apenas - êxitos sucessiv·os na perfuração. Imediatamente, a PETRO
BRAS deslocou uma sonda de S·ergipe, vizinho ao Estado de V. Ex.", para lá, para 
ver se, realmente, aquilo seria apenas um bolsão comercial, ou ·um campo de 
petróleo, de grande monta, que estamos sempre a pers.eguir. 

o SR. LUIZ CAVALCANTE- As ocorrências do corrente :m~ eu as analisarei, 
aqui, nesta tribuna, no próximo ano, mas f·olgo que V. Ex." antecip.e tão auspicio.:o 
resultado. 

Mas, dizia eu,· quando V. Ex." me honrou com seu aparte, que, a meu ver, o 
personagem é a produção; o resto sã.o comparsas ou, como diria ·o chis~oso Nelson 
Rodrigues: "0 resto é paisagem". 

Mas, Sr. Presidente, estava dizendo que oõ êxitos de noss·os vizinhos da Ama
zônia Ocidental convidavam a nós, brasileiros, a intensificarmos as pesquisas 
nas nossas l!ndes com aquelas nações. 

Agora voz a mais autorizada vem juntar-.:e às que clamavam pela intensi
ficação das prospecções. O Sr. Presidente da República, na Mensagem de 19 de 
março, teve, a propósito, estas palavras: 

"Assim, a par de uma ação tenaz no sentido de reduzir nossa de
pendência quanto a fontes externas de energia - e vai nisso um redo
brado apelo à pesqulõa em áreas petrolíferas promissoras .. ," 

As palavras, repito, são do Sr. Presidente Ernesto Gelsel. Para quem apela 
o Sr. Presidente, pergunto eu? 

Para a PETROBRAS, naturalmente. 
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Que a empresa, por conseguinte, desenvolva ação tenaz na pesquisa, com o 
duplo objetivo: primeiro, o de reduzir nossa dependência quanto a fontes ex
ternas; segundo, o de atender ao redobrado apelo ao Chefe da Nação. 

Era o que tinha, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esta Presidência, desejando partl
c.!par, como orador, dos trabalhos da presente Sessão, em cumprimento ao dis
posto no parágrafo único •do art. 53 do Regimento Interno, ·convida o nobre 
Sr. Senador Adalberto Sena para assumir a cadeira presidencial. 

O SR. ANTôNIO CARLOS DEIXA A PRESID2NCIA, ASSUMINDO-A O 
SR. ADALBERTO SENA. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Antônio Carlos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a ocupar a 
Tribuna de nossa Casa para focalizar o grave problema da c:~.lamidade que se 
abateu sobre a Região Sul de meu Estado. 

Desejo, inicialmente, registrar e, mais uma vez, agradec•er a manifestação 
unânime do Diretório Regional da Aliança Renovadora Nacional, que fez consig
nar na Ata de seus trabalhos um voto de pesar pelas graves e lutuosas ocorrências 
verificadas em Santa Catarina. 

Sob a Presidência do eminente Sr. Senador Petrônio Portella, a reunião do 
órgão máximo de nossa agremiação ocupou-s·e da tragédia e aprovou, acolhendo 
proposta do nosso nobre Colega, Sr. Senador Clodomir Milet, a expedição de 
telegramas aos Pl'lesidentes dos Diretórios Regionais da ARENA dos Eotados atin
gidos, aos Governadores desses mesmos Estados, especialmente aos titulares 
dessas funções no Estado catarinense. O telegrama aos Presidentes dos Dire
tórios Regionais incluiu a recomendação de que o gesto do Diretório Nacional 
fosse levado ao conhecimento dos Diretórios Municipais. 

Quando na condução dos trabalhos, exercendo a Presidência da reunião do 
Diretório Nacional, o nosso eminente companheiro Cel. Peracchi Barcellos, cor
respondendo à exposição do nobre Sr. Senador Clodomir Milet, prestou valioso 
depoimento sobre as providências já adotadas pelo Banco do Brasil no campo 
da recup.eração financeira das comunidades atingidas. Falou o Vice-Presidente 
da ARENA com a autoridade de quem, no auge da crise, visitou toda a região 
assolada e lá mesmo assistiu as questões mais urgentes. 

Para Santa Catarina, a manifestação do Diretório Nacional da ARENA repre
sentou, sem dúvida, uma palavra de sentido altamente expressivo. 

O povo catarinense de todos os r!ncões, através da Frente Catarinense de 
Fraternidade, realiza um esforço sem paralelo, congregando a Imprensa, o rádio 
inclusive todos os radioamadores, a televisão, os clubes d·a serviços, as instituições 
religiosas, as associações beneficentes e as associações de classe, no afã de mino
rar as graves conseqüências da calamidade. Esse trabalho .se harmoniza com as 
medidas corajosas e oportunas adotadas pelo Governo F\ederal, sob o comando 
direto do Ex.mo Sr. General Ernesto Geisel, digníssimo Presidente da República. 
Ele secunda e reforça, igualmente, a ação do Governo do Estado e dos Governos 
municipais. 

Todos estamos confiantes na recuperação dos prejuízos que sofremos. Todos 
acreditamos que o poder público, contando com apoio das comunidades catari
n.enses e de expressivas parcelas do povo bras!leiro, alcance o objetivo comum: 
a retomada da vida normal em terras de Santa Catarina. 

O alto grau de maturidade do povo brasileiro, a perfeita noção de responsa
bilidade das autoridades constituídas e as reservas de patriotismo de toda a 
nossa gente hão de permitir que, em breve, nossa terra se volte, toda ela, para 
os problemas de caráter permanente, certos que estamos da breve superação 
d<ls efeitos da tragédia que tanto nos vem preocupando e em todos despertando 
os mais nobres sentimentos de fraternidade e apoio. 
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Este, Sr. Presidente, o registro que desejo fazer, nesta oportunidade e desta 
tribuna. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Ooncedo a palavra ao nobr-e Sena
dor Carvalho Pinto. 

O SR. CARVALHO PINTO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida pública e 
a cultura jurídica de São Paulo e do Brasil estão diminuídas no seu património 
humano com o desaparecimento, no penúltimo dia de março, de um dos seus 
mais eminentes servidores. 

· Em verdade, o Dr. Marcos Mélega, foi, em todos os campos onde tão ardua
mente mourejou, um servidor pertinaz da Democracia, do Direito e da Liberdade. 
O cuidado na preservação do bem comum é a grande característica daquela 
vida, que amanheceu para as lutas cívicas nos bancos da nossa tradicional Fa
culdade de Direito, de que foi aiuno assaz brilhante, e que só ·anoiteceu para 
o silêncio final a sua hora derradeira chegou. 

Quando São Paulo convocou o País para a grande luta da constitucionaliza
ção, naquele movimento que passou à História como a Revoluçã.o Constituciona
lista, Marcos Mélega formou na primeira fila dos incentivadores e dos soldados 
da grande jornada. O exemplo de sua mocidade radiosa se repetiu na maturi
dade esclarecida: no instante em que o Brasil vivia as horas agoniadas que a 
insânia de maus patriotas e maus governantes fazia desabar sobre o País, o bravo 
lidador paulistano tomou o seu lugar na vanguarda do movimento que desaguaria, 
vitorioso, na Revolução de 31 de Março de 1964. 

Em Marcos Mélega, pois, o homem não esqueceu o rapaz, nem o Democrata 
faltou jamais aos seus princípios. 

Advogado, foi patrono e paladino das causas muitas qu.e lhe enchiam de 
deveres o escritório profissional. Os que puderam contar com o seu patrocínio 
são unânim•es em atestar o seu desvelo e o seu cuidado, a sua competência e a 
sua probidade, o seu talento e a sua cultura. Sua banca de cultor do Direito não 
era um balcão onde se mercadejavam serviços; era, ao revés, o ponto de conver
gência de interesses conflitantes, que ele cuidava de solucionar e de harmonizar. 

Volvido às lides da vida pública, porque aí estava o outro lado da sua voca
ção de bem servir, tornou-se o líder admirado e conscientemente respeitado por 
seus correligionários. Marcos Mélega, porque era probo, tinha o culto da pro
bidade; porque era um soldado da Ordem e do Direito, tinha a r·ellgião dores
peito à Lei. 

Vereador e Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, naquela edilidade 
ficaram famosos os seus discursos lapidares, lapidares e corajosos, com que fus
tigava os corruptos e combatia os subversivos. 

Na defesa dos seus ideais de homem sem medo e sem mácula atirava-se bra
vamente à luta; e não pedia nem dava quartel. Toda a sua vida é uma linha reta, 
do princípio ao fim, sem uma tibieza, sem uma falha, sem uma tergiversação. 

Cumpro, como Senador por São Paulo e como amigo, como cidadão e como 
paulista, o penoso dever de traçar-lhe aqui, este breve necrológio. 

Os que o conhecemos, e admiramos, não esqueceremos a memória de Marcos 
Mélega, um líder, um idealista, um lutador que só mesmo a morte podia der
rotar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (António Carlos) - Tem a palavra o nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em junho de 
1972, submetemos à apreciação do Senado o Projeto de Resolução n.0 21/72, que 
assegura às entidades de classe o direito de se pronunciarem sobre proposições 
em andamento no Senado. 

o objetivo do Projeto é incentivar a participação de amplos setores da comu
nidade no processo de ·elaboração das leis. 
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Propomos, por isso, que .se acrescente ao Regimento Interno as seguiRtes 
disposições: 

"1 - É assegurado aos órgãos sindicais das categ·orias profissionais ou 
económicas e às autarquias controladora.:; do exercício profissional, o di
reito de se manifestarem, perante o Relator e por escrito, .sobre as propo
sições do interess·e da respectiva classe. 
2 - Terã.o as entidades d•e classe ref·eridas no parágrafo anterior -
para sua manifestação - a metade do prazo de que dispuser o Relator 
para apreciar a proposição em causa. 
S - O Relator frurá anexar ao processo as m•anifestações receb~das, pro
nunciando-se .em seu par.ecer, conclusivamente sobre as mesmas." 

Em sessão de 8 d·e agosto de 1973, a Comissão de Constituição e Justiça apro
vou Parec·er do Senad·or Eurico Rez·ende, concluindo pela jur!dicidade e constitu-
cionalidade da matéria. · 

Na Comissão Diretora, o Relator da matéria, Senador Antônio Carlos, conclui, 
também, pela .ruprovação do projeto, com sugestões aditivas que o aperfeiçoaram. 

É preci:o lembrar que os Sindicatos e Conselhos, além de repres·entarem. na 
e~fera administrativa .e judiciária a respectiva categoria, sã•O, por disposição im
perativa da Lei, órgã·os consultivos do Poder Público. 

Daí as palavras do Se1ator Antônio Oarlos: "Admitir-se a colaboração clas
sista, em determinada fase da elaboração legislativa, equivale a ajustar o tra
balho do Legislador, político, à experiência do.> que, nos· diversos ramos das ativi
dades sócio-económicas, contribuem para a grandeza do Pais." 

Para opinar sobre a emenda substitutiva apresentada, volt<Ju o Projeto à 
Com~são de Justiça, onde se encontra atualmente. 

Solicitamos ao Relator designado, Senador Eurizo Rezende, e à Comissão de 
Justiça o rápido exame da matéria, para que o Senado possa inc·orporar ao Regi
mento dLsposição que contribuirá, certamente, para o aperfeiçoamento do pro
cesso legislativo, num sentido mais objetivo, mais democrático, mais justo e 
mais hum8no. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores in.scritos. 
(Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária do dia 8 do 
corrente, segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
DisCU.5São, em segundo ·turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 5, de 1973, 

de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que v·eda a dispensa da empregada 
grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o em
pregador é cientificado da gravidez, e dá outras providências, tendo 
PAlREOER., sob n.o 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-2-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, de 1973, 

de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que permite a rea:ização do casamen
to c!v!l perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autoridade compe
tente, tendo 
PARIEOER, sob n.o 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade e no mérito, 

pela aprovação com a emenda que apres-enta de n.0 1-0CJ <votos vencidos 
dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos LindenbergJ. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a sessão às 17 horas.) 



31.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 8 de abril de 197 4 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ANTONIO CARLOS 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Flávio Br!tto - José L!ndoso - José Esteves -

Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Clodomlr Milet - José. Sarne~ - Petrôn!o Portella - Virgílio 
Távora - Waldemar Alcântara - Luis de Barros - Ruyf Carneiro -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Paulo Torres - Fer
nando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Antônio Carlos 
- Guido Mond!n. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 24 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro a:berta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0-Se(:retário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lldo o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. Pm:SIDENII'E DA REP()B[.ICA 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes para cargos cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência: 

MEN1SAGEM N.0 111, DE 1974 
(N.0 134/74, na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade ·com o art. 42, item rn, da Constituição Federal, tenho a 

honra de subme,ter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Paulo Padt;ha Vida!, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, pa·ra exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Organiza
ção dos Estados Americanos, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 7L534, de 
12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Paulo Padllha Vida!, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério iias Relações Exteriores. 

Brasílla, 5 de abril de 1974. - Ernesto Geisel. 

"CURIRICUiLUM VITA!E" 
DO EMBArnADOiR. P.A:ULO PADILHA VIDAL 

Nascido em Bebedouro, Estado de São Paulo, em 24 de fevereiro de 1925. 
Diplomado pelo Instituto Rio Branco, no Curso de Aper.feiçoamento de Diploma
tas, 1949. 
- Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 

do Instttuto Rio Branco, 1948. 
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- Secretário do Chef·e da Divisão de Pessoal, 1948. 

- Representante-Suplente do Ministério das Relações Exteriores na Comissão 
de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional (OERJN'AI), 1950. 

- Secretário da Delegação do Brasil à •LV Assembléia Geral da Organização <lia 
Aviação Civil Internacional (OACI), Montreal, 1950. 

- Secretário da Delegação do Brasil à IV Reunião de Consultas dos Ministros 
das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, Washington, 19'51. 

- Terceiro-secretário da Embaixada em Washington, 1951 a 1953. 

- Membro da Delegação do Brasil à IV Assembléia Geral d!a OAC!, 1952. 

- Secre.tário da Delegação do Brasil às VIII e IX Sessões do Conselho Interna-
cional do Trigo, Washington, 1953. 

- Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1·953. 

- Segundo-•Secretário da Embaixada em Washington, 19·53. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em La Paz, 1953 a 19'55. 

- Secretário da Delegação do Brasil à subscrição do Ato referente à Exploração 
do Petróleo da Faixa Suband!na, entre o Brasil e a Bolívia, La Paz, 19·53. 

- iEncarregado de Negócios em La Paz, 1953 e 1954. 

- Auxiliar do Chefe do Departamen•o de Administração, 1955. 

- Chefe da Seção de Organização, 1956. 

- Membro da Comissão de Re·estruturação do Ministério das Rielações Exteriores, 
1956. 

- Membro da Comissão de Elaboração da Tabela de Representação, 1956, 19•58 
•e 1959. 

- Auxillar do Secretário-Geral, 1956. 

- Assessor da Comissão Nacional para Ap:icação do Tra.tado de Amizade e 
Consulta entre o Brasil e Portugal (CTM'), 1957. 

- •Membro da Comissão de Estudo do Plano de Transferência da Secretaria de 
Estado das Relações Exteriores para Brasília, 1957. 

- Membro do Grupo de Trabalho de Estudo de Anteprojeto de Reforma da 
Organização dos Quadros de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, 
1958. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1958. 

- Primeiro-Secretário da DeJ.egação em Genebra, 1959 a 1962. 

- [)elegado do Brasil no II Comitê das Partes Contratantes do Acordo-Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), Genebra, 19•59. 

- •Delegado do Brasil à Conferência de Plenipotenciários sobre a Eliminação ou 
Redução da Apatrídia, Genebra, 1·959. 

- iDelegado do Brasil ao III Congresso Meteorológico Mundial, Genebra, 1959. 

- Representante Governamental na VII Sessão da Comissão de Indústria Car-
•bonífera da Organização Internacional do Tra;balho (OIT), Genebra, 1959. 

- Delegado do Brasil à II Reunião do I Comitê do GATT, Genebra, 1959. 

- Delegado do Brasil à XIV Sessão do GATT, Genebra, 1959. 

- Delegado-Suplente do Brasil à Primeira Sessão Especial do Comitê Executivo 
do Programa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(AiCNUR), Genebra, 1959. 

- Delegado do Brasil no Comitê de Res•rições para a Proteção do Equillbrio 
da Balança de Pagamento, Genebra, 1959. 
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- Delegado do Bra.sil no Grupo de Tr!libalho sobre Adesão da Polõnia ao GA'IT, 
Genebra, 1959. 

- Observador do Bra.sU à XIX Assembléia Plenária da Federação Mundial das 
Associações para as Nações Unida.s, 1959. . 

- !Delegado do Bra.sll no I Comitê do GATr, Genebra, 1959. 
- !Delegado do Brasil no II Comitê do GA'IT, Genebra, 1959. 

- Delegado-Suplente no !li Comitê do GATT, Genebra, 1959. 
- Delegado-Suplente do Brasli à XVI Sessão do GA'IT, Genebra, 1961. 
- Membro da Delegação do Brasil à XNI Assemlbloéia da Organização .Mundial 

da Saúde (OMS), 1960. 
- Membro da Delegação do Bra.sll à XLIV Sessão da Conferência Internacional 

do Trabalho, Genebra, 1960. 
- Membro da Delegação do Brasil à XV Sessão do GATI', Genebra, 1960. 
- Membro da Delegação do B~:asll na XXX Sessão do Conselho Económico e 

Social (ECOSOC), Genebra, 1960. 
- Delegado dos I, II e Ili Comitês do GA'IT, Genebra, 1961. 
- Membro da Delegação do Brasil à XVI Sessão do GATI', Genebra, 1961. 
- Observador do Bra.sll à XVI Sessão da Comissão Económica para a Europa, 

Genebra, 1·961. 
- Membro da Delegação do Brasil à XVIII Sessão do GA'IT, Genebra, 1961. 
- !Delegado do Bra.sil no Grupo de Trabalho do GATI' sobre a A&sociação Eu-

ropéia de Comércio Livre, Genebra. 1961. 

- Observador do Brasil à Reunião do GATI' sobre Comércio Internacional de 
Produtos de Algodão, Genebra, 1961. 

- Delegado do Brasil no Grupo de Trabalho do GATI' sobre o Artigo XXX, 
Genebra, 1961. 

- Subchefe da Delegação do Brasil ao I Período de Sessões da Conferência da 
Organização da.s Nações Unidas (ONU) sobre o Açúcar, ottawa, 196,1. 

- Delegado do Brasil à Reunião do Grupo Negocillidor da Conferência da ONU 
sobre o Açúcar, ottawa, 1961. 

- Delegado do Brasil à XV'm Sessão do Comité Executivo e à XV Sessão do 
Conselho do Comitê Intergovernamental para Migrações Européias (OlJMiE), 
Genebra, 196·1. 

- Delegado do Brasil no I Comitê do GATr, Genebra, 1961. 
- Membro da Delegação do Brasil à XIX Sessão do GATI', Genebra, 1961. 
- !Delegado do Brasil ao II Período de Sessões da Conferência da ONU sobre o 

Açúcar, Genebra, 1961. 
- !Presidente do Grupo de Trabalho do GATr, sobre Produtos de Base, Genebra, 

1961. 
- Delegado do Brasil à Conferência Internacional do Trigo, Genebra, 1962. 
__. Encarregado da Delegação em Genebra, 1959, 1960 e 1961. 
- Primeiro-Secretário da Delegação Permanente junto à Associação Latino

Americana de Livre Comércio CALALC), 1962 a 1963. 
- Subchefe da Delegação do Brasil à Reunião de Política Comercial dos Piises 

Membros da A:LA:LC, Bogotá, 1963. 
- Conselheiro, 1963. 
- ,Conselheiro da Delegação Permanente junto à AILMJC, 1963 a 1965, 
,:_ Coordenador da Delegação do Brasil ao IH Período de Sessões das Partes 

Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1963. 
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- Delegado do Brasil ao II Perío'do de Sessões Extraordinárias da Conferência 
das Partes Contratantes do Tra.tado de Montevidéu, Montevidéu, 1964. 

- Dlretor do Pavilhão do Brasil na Exposição Industrial de Berlim, Bonn, 1964. 
- Delegação do Brasil à IV Conferência da ALAILC, Bogotá, 1964. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião em Nível Governamental de Anãlise 

da Política de Transporte Aquático da ALAJJC, Montevidéu, 1965. 

- Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e Assuntos Gerais, 1965. 

- Encarregado da Delegação Permanente junto à A:LALC, 1962, 1963, 1964 e 1965 . 

.:.... Membro da Delegação do Brasil à XILI Sessão da Conferência da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 196S. 

- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1966. 

- Membro da Comissão de Inquérito para instaurar processo administrativo, 
1966. 

- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Roma, 1967 a 1·970. 
·- Representante-residente junto ao Conselho da FAO e Delegado do Brasil no 

Conselho da mesma Organização, 1968. 

- 'De:egado do Brasil à Conferência Internacional sobre os Direitos do Homem, 
~rã, 1968. 

- Mlnlstro-ICOnselheiro da Missão junto às Nações Unidas, provisoriamente, 1969. 

-.Delegado-Suplente do Brasil à XV Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1969. 

- iEncarregado de Negócios em Roma, 1968 e 1969. 

- Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Oriental e A.sia, 1970 a 
1973. 

- Observador do Brasil à IV COnferência de Países Não-Alinhados, Georgetown, 
1972. 

- IC~efe da Delegação às Reuniões Mistas Brasil_,Países da Europa Oriental, 
Belgrado, Bucareste, Budapeste, Moscou, Praga, Sófia e Varsóvia, 1972. 

- Membro da Comissão Especial de Reestruturação da OEA, Washington, 1973. 

- Ohefe da Delegação do Brasil à III Reunião do OEP, Lima, 1973. 

- !Promovido a MiniStro de Primeira Classe, 1973. 

- Cl:)efe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1973 a 1974. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 4 de abril de 1974. -
Octa.vio Rainho Neves, Chefe d•a Divisão do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N.0 112, DE 1974 
(N.' 135/'14, na origem) 

Excelentíssimos Senhores :Membros do Senado Federal: 

De co·nformidalde com o art. 42, item III, da Constituição Federal tenho a 
honra de submeter >à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor >George Alvares Maclel, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do !Brasil junto à 
Delegação Permanente em Genebra, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, 
de 12 de dezembro de 1S72. 

2, Os méritos do Embaixador George Alvares Mac~el, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa e1evada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 5 de abr.i! de 1974. - Ernesto Geiscl. 
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CURR~OUILUM-VITAE DO E>l\1BAIXADOR GEORGE ALVARES MACUL. 

Nascido em Belo Horizonte, OMinas Gerais, em 17 de dezembro de 1920. Bacha
rel·em Ciências Jurídicas e Soc~ais, pela !Faculdade de Direito da Universidade do 
Brasil, 1943. Membro da Soc~edade Brasneira de IDir.eito Internacional. 
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1942. 

- Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1944. 

- Membro da Delegação do Brasil à Conf·erência Interamericana sobr.e !Problemas 
da Guerra e da Paz, México, 1945. 

-- Vice-Cônsul em Londres, 1945. 

- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, .por merecimento, 1945. 

·-Cônsul-Adjunto em Lond11es, 1945 a 1946. 

- A disposição da Delegação do Brasil junto ao Comitê ·Executivo para a Orga
nização das Nações Unidas, Londres, 1945. 

- Segundo-Sec·retário da Embaixada em Londres, 1946 a 1·949. 
- Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão Preparatória da Or-

ganização das Nações Unidas (ON.Ul, Londres, 1945. 

- Membro da Delegação do Brasil à Primeira Sessão da Assemblé~a Geral das 
Nações Unidas, Londres, 1946. 

- Membro da Delegação do Brasil à Comissão Preparatória e ao Comitê Exe
cutivo da Organização das ·Nações Unidas pa11a Educação, ICiênda e Cultura 
(UNESCO), Londves, 1946. 

- Membro da Delegação ·do Brasil à Comissão Prepavatória e à Conferência 
!Geral da UNESCO, Paris, 1946. 

- Membro da Delegação do Brasil à Conferência Internacional para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, Lond11es, 1948. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Madrid,· 1949 a 1951. 

- Encarvegado da .Seção Consular da Embaixada em Madrid, 1949. 

- Membro da Delegação do Brasil ao· Congresso da União Postal das Américas 
e Espanha, Madrid, 1950. 

- Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1952. 

- Membro da Comissão pava o Levantamento da Documentação Confidencial e 
Secreta do Arquivo do Ministério das !Relações Exteriores, 1952. 

- Segundo-Secretário da Missão junto à Orga,nização dos Estados Americanos 
(QEA), 1953 a 1954. 

- Membro da Delegação do Brasil às VII, VIII e IX Sessõas da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, iNov.a York, 1952, 1953 e 1954. 

- Delegado-Suplente do Brasil no Conselho da Organização dos Estados Ame
ricanos (OE~A) e na Comissão Interamericana da Pa'Z, Washington, 1953. 

- Membro da Delegação do Brasil à X Conferência Interamericana, Caracas, 
1954. 

- Promovido a Primeiro-•Secretário, .por antiguidade, 1954. 
-Primeiro-Secretário da Missão junto à OEA, 1954 a 1957. 
- Membro da Delegação do Brasil à III Reunião do Conselho Interamericano 

de Jurlsconsultos, México, 1956. 

- Membro da Delegação do Brasil à Conferência Especializada Intevamericana 
sobre a Pveservação dos Recursos Naturais, Ciudad Trujillo, 1956. 

- Encarregado da Missão junto à OEA, 1952, 1954, 1955 e 1954. 

- Primeiro-Secretário da Missão junto à OEA, 1954 a 1957. 
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- Chefe eLa Divisão de Organismos Internactonais e Assuntos Específicos, 1960. 
- Membro da Comissão de Elaboração das Instruções para a Delegação do 

Brasil à Reunião do Conselho da OEA (Comitê dos "21"), 1960. 
- Membro da :Delegação do Brasil à Reunião das Partes Contratantes do Acordo 

Geral .sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio '(GATr), Genebra, 1960. 
- Membro da Seção Brasileira da Comissão· Mista Brasll~Equador, 1960. 
"'- Membro do Grupo de Trabalho de Estudo dos Itens da Agenda da XI Confe

rência Interamerlcana, 1961. 
- Delegado do Brasil à II Assembléia de Governadores do Banco Interamerlcano 

de Des-envolvimento (BID), Rio de Janeiro, 1961. 
- Membro da Comissão para o encontro dos Presidentes do Brasil e da Repú-

blica Argentina, 1961. 
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por mllrecimento, 1961. 
- Membro-Suplente da Comissão de Promoções, 1961. 
- .Chefe da Divisão d•e Política Comercial e Produtos de Base, 1961 e 1962. 
- Membro do Conselho di! Política Aduaneira, 1961 a 1962. 
-- Membro do Grupo de Trabalho de Estudo das Relações Económicas do Brasil 

e a Comunidade Económica EUropéia, 1962. 
- Subchefe da Delegação do Brasil na Conferência sobl'e o Convênio Interna-

cional do CaM, Nova York, 1962. 
- Ministro-Conselheiro da Embaixada ·em Washington, 1962 a 1964. 
- Encarregado de Negócios em Wahington, 1963. 
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Washington, 1962 ·a 1964. 
- Delegado do Brasil à I Reunião do Con.selho Internacional do Café, Londres, 

1963. 
- Membro da Delegação do Brasil à I Conferência das Nações Unidas sobre Co

mércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Geneb1.1a, 1964. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Conferência Negociadora do Acordo Inter

nacional de Produtos de Cacau, Lomé, Togo, 1964. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião da Junta Executiva Internacional 

do Café, San Sal~ador, 1964. 
- Delegado do Brasil às Sessões do Conselho da Organização Internacional do 

Café (0]0) para a Revisão do convênio do Oafé, Londres, 1964. 
- Delegado do Brasil à XIX Sessão do conselho Internacional do Açúcar, :um

dres, 1965. 
- Membro da Delegação do Brasil às :R;euniões da Junta Executiva da Organi

zação Internacional do Café (OIC), iLondres, 1965. 
- Chefe-Substituto da Delegação do !Brasil à Conferência das Nações Unidas 

sobre o Açúcar, Londres, 1965. 
- Delegado-Suplente do Brasil à VII Sessão do Conselho Internacional do Café, 

Londres, 1965. 
··- Delegado do Brasil às Sessões do Conselho da Organização Internacional do 

Café para revisão do Convênio· do Café, Londres, 1965 a 1966. 
- Chefe-Substituto da Delegação à Conferência das Nações Unidas para a Nego

ciação do Convênio Internacional do Açúcar, Genebra, 1965. 
- Delegado-Suplente do Brasil à VII Sessão do !Conselho Internacional do Café, 

Londres, 1965. 
- Delegado do Brasil à XXII Sessão do Cons.elho Internacional do Açúcar, Lon

des, 1966. 
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- Delegado do iBrasil à Reunião do Comitê Consultivo sobre o Acordo lnterna-
cional do Açúcar, Genebra, 1966. 

- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião da Junta EJ>ecutiva ]nternaeional 
. Organização Consultiva Intergovernamental Marítima (llMCOl, Londres, 1966. 
- Delegado do Brasil às VII e VUI Reuniões do Conselho Internacional do Café, 

Londres, 1966. 
- Delegado do Brasil à XXIII S•essão do Conselho Internacional do Açúcar, 

Londres, 1966. 
·- Delegado do Brasil à I Reunião do Grupo de Trabalho de Alto Nível do Con

selho Internacional do Café, 1966. 
- Delegado do Brasil à m Sessão Extraordinâria da Organização Consultiva 

Intergovernamental Marítima. Londres, 1966. 

- Promovido a Ministro de P·rimeira Classe, por mel'ecimento, 1966. 
- Encarregado de Negócios em Londres, 1965 e 1966. 
- Secl'etârio-Geral-Adjunto para Assuntos Económicos, 1967 a 1969. 
- Delegado do Brasil às X e XI Sessões do Conselho Internacional do Café, 

Londres, 1967. 
- Representante do Brasil perante a Junta Arbitral do Convênio Internacional 

do Café, Londres, 1969. 
- Embaixador em Lima, 1969 a 1970. 
- Chefe da Missão Junto à Organjzação dos Estados Americanos (OEAl, 1970 

a 1974. 
- Chefe da De1egação do Brasil ao I Período Ordinârio de Sessões da Assem

bléia Geral da OEA, Washington, 1971. 
-Chefe da Delegação do Btasil à XXIV Reunião da CIAP, Santo Domingo, 1971. 
- Subchef•e da Delegação do Brasil à VII Reunião IExtraordinâria Anual do 

Comitê Interamericano Econômico •e Social (CIES), ~anamâ, 1971. 
- Chefe da Delegação do Brasil à III ·UNC['AD, Santiago, 1971. 
- Che~e da Delegação do Brasil •à XV Reunião da Comissão Especial de Coor-

denação Latino-Americana (CECLAl, México, 1973. . · · 
- Membro da Delegação do iBrasil :à 1VIII Reunião Extraordinâria Anual do Co

mitê Interamericano e Social (CIES), Bogotâ, 1973 . 
....:. Participante da Con~erência de Chancelares, México, 1973. 
- Membro da Delegação do Brasil à IX Reunião !Extraordinâria Anual do Comitê 

rnteramericano Econômàco e Social (CIES), Quito, 1974. · 
O Embaixador ·Geol'ge Alvares Maciel, nesta data, encontra-se no eJCercício 

de suas funções junto à Organização dos Estados Americanos. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 
Em 4 de abril de 1974. - Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(A ComiSsão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
DO SR. PRESIDmfl'E DA R$P'CBLJJCA 

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado: 
- N.0 110/74 (n.0 133/74, na origem), de 5 de abrü de 1974, referente ao Pro

jeto de Lei da Câmara n.o 6/74 (n,o 1. 764-B/74, na casa de orlgeml, que autoriza 
o Poder EJ>ecutivo a transformar a Fundação Universidade do Acre em IF'Undação 
Universidade F1ederal do Acre, .e dâ outras providências. <Projeto que se tmns
!ormou na Lei n.0 6. 025, de 5 de abrll de 1974.) 
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PARECERES 

PARECER N.0 71, DE 1974 

da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 8, de 1974 (na origem n.0 1. 729-B, de 1973), que "estende às Funda
ções Nacional e Estaduais do Bem-Estar do Menor a isenção de que trata 
a Lei n.0 3.577, de 4 de julho de 1959". 

Relator: Sr. Accioly Filho 

Originário de mensagem do Poder Executivo, visa o projeto em exame a 
estender às Fundações do Bem-Estar do Menor, de âmbito federal ou estaduais, 
a isenção da taxa de contribuição prara a Previdência Social de que gozam as 
entidades de !ins filantrópicos. 

Justifica-se a proposição pelo fato de aquelas Fundações, apesar de presta
rem relevantes serviços à comunJdade, amparando o menor pobre e desvalido, 
dando-lhe formação escolar e profissional, ou mesmo, reintegrando-o na socie
dade em que vivia marginalizado, não poderem auferir os benefícios da 
Lei n.0 5.377, de 4 de julho de 1959, vez que suas ,d!retori·as são remuneradas e 
nem todas terem o título de ut!l!dade pública. 

O Projeto governamental corrige, assim, uma distorção criada pela própria 
Lei que instituiu as Fundações do Bem-Estar do :Menor, pois não se justifica que, 
prestando serviços de natureza assistencial, assemelhados ao do INPS, tenham de 
contribuir para esse órgão, ·enquanto que entidades congêneres, igualmente de 
direito privado, porém não vinculadas ao Poder Público, sejam isentas desse 
gravame. 

Como resultante dessa isenção, as verzas até .aqui entregues à Previdência 
Social, para uma provável reaplicação no setor, poderão ser utilizadas d!reta
mente pelas Fundações na melhoria e ampliação de seus serviços, sem que o fato 
cause, pelo 'reduzido número dessas entidades, maiol'es implicações linanceiras à 
instituição pr.evidenciária. 

Ante essas considerações, somos de parecer favorável ao Projeto. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 1974. - Franco Montoro, Presidente -

Accioly Filho, !Relator - Renato Franco - Domício Gilndim - Heitor Dias. 

PARECER N.0 72, DE 1974 

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 8, 
de 1974. 

Relator: Sr~ Lourival Baptista 
Na forma regimental, vem à Comissão de Finanças do Senado o Proj-eto de 

Lei da Câmara n.o 8 de 1974, que •estende às Fundações !Nacional e Estaduais do 
Bem-Estar do Meno~ a isenção de que trata a Lei n.0 3. 577, de 4 de julho de 1959. 

De iniciativa do Senhor \Presidente da República, a proposição é submetida 
à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição da 
República. 

Acompanha a Mensagem Presidencial a Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado da Justiça e do Trabalho e .Previdência Social, que assim 
justifica a iniciativa do Chefe do Poder Executivo: 

"A declaração de utnidade pública das pessoas jurídicas de dil,eito privado, 
pela prestação desinteressada de serviços à coletividade, na forma da 
Lei n.o 91, de 28 de agosto de 1935, é inst!>~uto que, a par do reconheci
mento da benemerência dessas entidades, lhes confer.e certos privilégios, 
como ,prêmio por sua atlvidade, entre os quais a isenção do recolhimento 
da contribuição devida pelo empregador ao Instituto Nacional de Previ
dência Social. 
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As Fundações de menores, criadas pelo Governo Federal ou pelos !Gover
nos Estaduais para execução da :POlítica nacional do bem-estar do menor, 
embom tenham personalidade jurídica de direito privado, exercem ativi
dade de relevante interesse público. 
Todavia, não podem pleitear a declaração de utilidade pública prevista 
na liei n.o 91, em raozão de sua pecu1iar organização. 
Ante o exposto, temos a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo :Projeto de lei, que alterlli a liei n.0 3. 577, de 
4 de· julho de 1959, para estender à Fundação !Nacional do Bem-Estar do 
Menor e às Fundações Estaduais do :Bem-Estar do Menor, a isenção de 
previdência, independentemente de título expresso de utillcLade pública 
ou remuneração de diretores, para que, caso mereça aprovação, seja 
encaminhado à apreciação do Congr.esso Nacional." 

Objetlva a .proposição isentar as Fundações Nacional e Estaduais do Bem
Estar do Menor, independentemente de remunerarem seus diretores, da tMta 
de contribuição de ·empregador ao Instituto Nacional de Previdência Social, equi
parando-as às entidades de fins fllantrópicos 11econhecldas como de utl:lldade 
publica, nos termos da Lei n.0 3.577, de 4 de julho de 1959. 

Realmente, as Fundações mencionadas, apesar de serem pessoas jurídicas de 
direito privado, não podem requerer a declaração de utilldade públlca, tendo-se 
em vista sua peculiar organização. 

A medida proposta é de toda a conven~encia, por ser a !lltividade exercida 
de l'elevante interes<Je público. 

No que tange à competência regimental da Comissão de FJnanças, nada 
temos a opor ao projeto .em exame e opinamos, assim, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presidente, 
no exercício da presidência - Lourival Baptista, Rlelator - Eurico Rezende -
Wilson Gonçalves - Jessé Freire - Fausto ClliStelo-Branco - João Cleofas -, 
Ruy Carneiro - Carvalho Pinto. 

PARECER N.0 73, DE 1974 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 127, de 1973, que "dispõe sobre a concessão de um adicional 
de penosidade aos trabalhadores em serviços sujeitos a calor, barulho 
excessivo, poeira e gases, e dá outras providências" .. 

Relator: Sr. Italívio Coelho 
A proposição de que ora nos ocupamos, de iniciativa do !lustre Senador 

Vasconcelos Torres, visa a introduzir modificações na nossa legislação trabalhis
ta, no sentido de estabelecer que "os trabalhadores que exercerem suas ativi
dades em condições penosas, sujeitos a calor, ruídos excessivos, poeira, gases 
e outras condições semelhantes", farão jus a um adicional de 20% (vinte por 
cento) calculado sobre o maior salário mínimo vigente no Pais, proibida, porém, 
sua percepção cumulativamente com o adicional de insalubridade ou de peri
culosidade, garantido, todavia, o direito de opção, e justifica: 

"O objetivo do presente projeto é o de corrigir evidente omissão legal, 
evitando disparidade de tratamento entre trabalhadores. 
Como se sabe, os empregados em atividades consideradas "insalubres", 
desde o advento do Decreto-lei n,0 2 .162, de 1.0 de maio de 1940 
<art. 6.o), fazem jus a um acréscimo em suas remunerações, respeitada 
a proporcionalidade cem um mlário mínimo, da ordem de 40, 20 ou 10%. 
conforme se trate dos graus máximos, médio ou mínimo. 
Pela Lei n.0 2. 573, de 15 de agosto de 1955, foi criada a remuneração 
adicional de 30% (trinta por cento l sobre os salários mínimos para os 
trabalhadores que exercerem suas atividades em contato permanente 
com inflamáveis, em condições de perlculosidade. 
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A legislação previdenciária brasileira reconhece o direito à aposentadoria 
especial aos que, após cinco anos de contribuição, contem 25, 20 ou 15 
anos em serviços considerados "penosos, insalubres ou perigosos". 
Ocorre, entretanto, que até o momento não foi criado ainda qualquer 
adicional relativo ao fator "penosldade", embora ele exista e, às vezes, 
em condições tão prejudiciais quanto as da insalubridade. 
Veja-se, por exemplo, o que acontece em relação aos metalúrgicos: al
guns setores são considerados insalubres e outros não. Muito embora 
estes últimos possam sujeitar os empregados a trabalhar perto de calor, 
com ruídos excessivos, gases, etc., não têm os mesmos direito a qual
quer adicional. 
É obvio que, em última análise, quase todo tipo de trabalho pode ser 
considerado penoso de alguma forma. Mas não é a tal tipo de penosi
dade que nos referimos e, sim, àquele que produz prejuízo para a saúde. 
O adicional proposto (20%), de grau médio, servirá não só como uma 
pequena retribuição pelo risco mas, especialmente, como um elemento a 
mais a forçar os empregadores a eliminarem as causas da penosidade, 
o que é desejado por todos." 

o autor do Projeto, como vemos, definiu, com precisão e clareza, a figura 
de "penosidade", distinguindo-a, sem qualquer dúvida, daquilo que a Lei consi
dera perigoso ou insalubre, justificando-se assim a preocupação do legislador 
de fixar-lhe os limites, dando-lhe a devida conceituação legal. 

Somos, assim, pela tramitação do Projeto, vez que inexistem obstáculos de 
ordem jurídico-constitucional que o possam invalidar. 

Sala das Comissões, em 26 de novembro de 1973. - Daniel Krieger, Presidente 
- Italívio Coelho, Relator - Accioly Filho - Carlos Lindenberg - Osires Tei
xeira. - Heitor Dias - Gustavo Capanema - José Augusto - José Sarney -
Helvídio Nunes 

PARECER N.0 74, DE 1974 

da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n. 0 127, de 1973. 

Relator: Sr. Accioly Filho 
. Visa o projeto em exame estabelecer uma remuneração adicional para os 

trabalhadores que exercerem suas atlvidades em condições penosas, "sujeitas a 
calor, ruídos excessivos, poeira, gases e outras condições semelhantes". 

Referido adicional, somente devido enquanto perdurarem aquelas condições, 
está fixado, no Projeto, em 20%, sendo vedada a sua acumulação com os outros 
adicionais de periculosidade e insalubridade. 

A matéria, salvo melhor juízo, parece-nos já estar inteiramente regulada 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. De fato, os arts. 207 e 209, insertos 
no Capítulo V, que dispõe sobre a segurança e higiene do trabalho, Incluem, 
entre os fatores determinantes das ·c·ondições de insalubridade, os ruídos "pre
judiciais à saúde" e os "agentes físicos, químicos e biológicos, que possam pro
duzir doenças e constem dos quadros aprovados pelo Diretor-Geral do Departa
mento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho". 

Ora, não resta dúvida que o calor, o ruído excessivo, a poeira e os gases 
são agentes físicos, sob o ponto de vista técnico-científico. Assim, a inclusão 
desses mesmos fatores em nova lei, para ensejar o "adicional de penosldade", 
resultará, fatalmente, numa redundãncla de todo incompatível com a boa técnica 
legislativa. 

Por outro lado, o pretendido adicional seria calculado na base de 20% 
sobre o maior salário mínimo vigente, ou seja, o equivalente ao adicional de 
Insalubridade no grau médio. 

Ainda neste particular, o projeto incorre num bis in idem, pois os "Quadros 
das ativldades e operações insalubres", a que se refere o art. 209 da Consolidação 
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das Le!s do Traba:ho, anexos à Portaria n,0 491, de 16 de se+embro de 1965, 
já asseguraram o mesmo percentual de 20% para os trabalhadores que exercem 
atividades sujeitas àqueles fatores nocivos. 

Basta ver o Quadro XI: 
"Grau 2 - Insalubridade média 
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Operações com exposição a gases e vapores tóxicos. 
Trabalhos em locais de calor excessivo (proveniente de fontes artifi
ciais) cuja temperatura efetiva ultrapasse a 28 graus centígrados. 
· •••••••••••••••••••• o o o •• o. o •• o •••••••••••••••••••• o. o ••••••• o ••••••••• o 

Trabalhos em ambientes com excesso de ruído: 
a) em recintos limitados: nível igual ou superior a 85 decibéis; 
b) ao ar livre: nível igual ou superior a 90 decibéis. 

Nessas condições, o Projeto estaria apenas mudando a denominação do adi
cional, vez que o beneficio social visado já se encontra integralmente previsto 
e. regulado por normas legais em vigor, o que nos leva a opinar pela sua 
rejeição. 

Sala das Comissões, em 4 de abril de 1974. - Franco Montoro, Presidente 
- Accioly Filho, Relator- Dornício Gondim - Heitor Dias - Renato Franco. 

PARECER N.0 75, DE 1974 
da Comissão de Constituição e .Tustiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 46, de 1972, que "dispõe sobre repouso dos empregados du
rante a jornada de trabalho". 

Relator: Sr. Arnon de Mello 
Com o presente Projeto, pretende o eminente Senador Vasconcelos Torres 

que nos estabelecimentos comerciais e industriais, onde existam modalidades de 
trabalho descontínuo, que os empregados executem de pé, terão a obrigatorie
dade de manter "cadeiras nos locais em que eles permanecem, para que possam 
repousar nas pausas que se sucedem entre os momentos de ação" (art. 1.0 ). 

Pelo art. 2.0 , fica estabelecido que o Ministério do Trabalho e Previdência 
Social regulamentará a nova disposição dentro de trinta dias, cabendo à Fis
'Calização do Trabalho do MTPS (art. 3.0 ) a verificação do cumprimento da 
medida pelas empresas, aplicando, no que couber, as sanções a serem baixadas 
no regulamento. 
2, Justificando a proposição, o Autor assim se expressa: 

"Em muitos locais de trabalho existem cadeiras e os comerciários ou 
industriários têm onde sentar-se, quando estão sem tarefa. Mas, é ver
dade, também, fácil de constatar, que em muitos outros (principalmente 
em cidades do interior) elas não existem e o trabalhador, homem ou 
mulher, jovem ou idoso, preso à contingência de guarnecer o posto, 
deve ali ficar, de pé, longas horas, como se sentinela fosse, em estabe
lecimento militar ... 
Não há sentido nem justificativa para esse sacrifício. Muito ao 'Contrá
rio, os fatos mostram que as longas e freqüentes permanências de pé 
causam a um sem-número de pessoas, enfermidades diversas, entre as 
quais a mais comum e talvez menos grave é a ocorrência de varizes. 
Qualquer especialista ou qualquer Serviço de Higiene do Trabalho con
firmarão o que acaba de ser dito." 

3. o mérito da proposição será, sem dúvida, devidamente examinado pela Ilus
trada Comissão de Legislação Social, que provavelmente solicitará as informações 
cabíveis ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
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4. Inicialmente, cumpre sa!lentar que a Lei n.0 4. 654, de 1965, alterou os 
arts. 180 e 223 da Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro destes artigos 
tornou obrigatória "a colocação de assentos nos lo'Cals de trabalho, ajustáveis à 
altura da pessoa e á natureza da função ·~xercida, destinados a s·erem utilizados 
pelos empregados". O segundo dispositivo tratava do problema das penalidades 
por lnfrações a diversas medidas da CLT, Inclusive a do art. 180. 

Acontece, entr·etanto, que pelo Decr.et·o-lei n.0 229, de 1967, a Consolidação 
das Leis do Trabalho foi bastante alterada e, no art. 5.o do citado diploma 
legal, dada nova redação aos referidos arts. 180 e 223, completamente dife
rente da adotada pela Lei n.0 4.654, de 1965, a qual, dessa forma, foi revogada. 
5. Com referência ao trabalho das mulheres, a CLT, em seu art. 389, II (reda
ção dada p·e1o Decreto-lei n.0 229, de 1967), já prevê a obrigação de toda empresa 
"instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou ban
cos, em número suficiente, que permitam às mulheres trabalhar sem grande 
esgotamento físico". 
6. Consideramos perfeitamente viável, após decorridos vários anos e a ocorrên
cia de profundas alterações no campo sóclo-e"Conômico, todas no sentido de se 
assegurarem melhores condições de vida e de trabalho ao nosso povo, se proceda 
à restauração, através de nova lei, de justa e humana medida antes instituída. 
7. Ante o exposto, considerando constitucional e jurídica a proposição, esta 
Comissão é favorável à sua tramitação normal. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1972. - Daniel Krieger, Presidente 

- Arnon de Mello, Relator - José Lindoso - Wilson Gonçalves - Nelson Car
neiro - Helvidio Nunes - José Augusto - Antônio Carlos - Heitor Dias. 

PARECER N.0 76, DE 1974 

da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.0 46, de 1972. 

Relator: Sr. Guido Mondin 

Com ampla justificação, em que arrola argumentos ligados à higiene do 
trabalho, o ilustre Senador Vasconcelos Torres apresentou projeto de lei que 
obriga os estabelecimentos comerciais e industriais, onde existam modalidades 
de trabalho descontínuo, que os empregados executem de pé, a manterem ca
deiras nos locais em que permanecem, para que possam repousar nas pausas 
que se sucedem entre os momentos de ação (art. 1.0 ). 

2. Para tornar eficaz tal mandamento de ordem legal, o Autor do Projeto prevê 
a estipulação de sanções (art. 3.0 ), capituláveis na regulamentação a ser bai
xada no prazo de 30 (trinta) dias. 
3. Apreciando a proposta, do ponto de vista da juridicidade e constituciona
l!dade, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favorável à sua 
tramitação normal, notadamente porque o citado Projeto, se convertido em lei, 
tornaria mais justas e mais humanas as condições de trabalho daqueles a quem 
a norma pretende beneficiar. 
4. Em que pese o exame, sob o ângulo da juridicidade e constitucionalidade, 
concluir favoravelmente ao projeto, entendemos que, no mérito, o mesmo não 
ocorre do ponto de vista da Legislação Social. 
5. com efeito, se bem analisada a matéria, verifica-se que se trata de pro
posição Inócua, na medida em que dispõe sobre assunto de pequena ou nenhuma 
relevância social, capaz de justificar um provimento legislativo especifico. 
6. Se é verdade que, em grande parte, as empresas privadas já vêm adotando 
a providência proposta; se é verdade que o próprio empregado, quando em 
folga, procura meios e modos de compensar seu desgaste; se é verdade que ne
nhum empregador proibe esse repouso nas pausas que se sucedem entre os 
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momentos da ação, não se deve, embora compreendendo o nobre intento da 
proposição, criar um imperativo a mais na Legislação Social, até porque, se assim 
procedermos, estaremos comprometendo a eficácia que é Inerente à própria na
tureza da ordem jurídica, ressentindo-se as boas leis, sempre que normas de 
menor alcance são postas a viger Inadvertidamente. 
7. Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto. 

Sala das Comissões, em 21 de março de 1974. - Franco Montoro, Presidente 
- Guido Mondin, Relator - Eurico Rezende - Renato Franco - Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Esta Presidência recebeu, do nobre Senhor Senador Oslres Teixeira, soli'Cita
ção no sentido de ser realizada Sessão Solene do congresso Nacional no próximo 
dia 22, para comemorar o Dia da Comunidade Luso-Brasileira. 

A Mesa do Senado entrará em entendimento com a Mesa da Câmara dos 
Deputados, a fim de verificar a possibilidade de ser realizada a referida Sessão. 

Há oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney. (Pausa.) 
S. Ex." não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há dez anos, 

travamos uma árdua e difícil luta contra a Inflação. Em 1964, o sempre saudoso 
Presidente Castello Branco encontrou o País em situação caótica, a produção 
nacional desorganizada e a inflação galopante aniquilando a economia, pro
duzindo efeitos os mais catastróficos, que colo'Caram em xeque a paz social. 

O dilema "desenvolver ou perecer", aliado a uma longa série de fatores 
os mais contraditórios, como aqueles decorrentes da extensão de nosso território, 
as desigualdades regionais e gravíssimos problemas de natureza social impediam 
um tratamento de choque à inflação, que a aniquilasse a curto prazo. Os efeitos 
de tal procedimento seriam por demais graves e mesmo imprevisíveis. Isso se 
se pudesse ter plena segurança de que o chamado tratamento de choque nos 
livraria, total e definitivamente, da praga inflacionária. 

Daí, a decisão de um combate gradualista à inflação, certamente o Governo 
do ex-Presidente Castello Branco - como de seus sucessores - optando pelo 
'Caminho mais áspero, difícil, em que persistência, imaginação criadora e segu
rança se tornavam indispensáveis à preservação do gigantesco trabalho de re
construção nacional empreendido pela Revolução. 

Esse, um problema sobre o qual toda a Nação tem conhecimento, que lhe 
permite um juízo adqueado aos esforços inauditos realizados por nossos Gover
nantes, sempre com o firme propósito de combater a inflação, assegurando 
cada vez maior velocidade ao nosso processo de desenvolvimento, do qual resul
tam, sempre e inevitavelmente, regular pressão inflacionária, que mais força o 
Governo a uma vigilância indormida. 

Hoje, o Governo Geisel enfrenta o mesmo problema que desafiou argúcia, 
capacidade e força de decisão de seus antecessores. A situação destes dias é mais 
complexa e, indiscutivelmente, mais grave. O panorama internacional, de um 
mundo flagelado pela inflação e 'CUja economia passa por uma agonia que 
anuncia transformações de profundidade e, não raro, lmprevlsiveis, traz reflexos 
que perturbam a vida econômlco-flnancelra do Brasil. O Quarto Governo da 
Revolução se vê, assim, à frente de um problema que tem sido constante em 
nossa História, tornando-se mais complexo, contraditório e penoso. 

Empossado o novo Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique Simonsen, 
tivemos uma série de reajustamentos de preços, com a inevitável repercussão 
social. Felizmente, a Nação amadureceu e soube comprender o fenômeno Inevi
tável, Impondo reajustes que seriam feitos por qualquer titular da Fazenda. 
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Essa compreensão é visível e, tenho certeza, será motivo de orgulho e satis
fação para o atual Governo, proporcionando-lhe justo sentimento de ufanismo 
para com o povo brasileiro. Igualmente, no entanto, é inevitável que esses rea
justes, a eliminação de subsídios insustentáveis, provocassem dois males. De 
um lado, certo sentimento de angústia popular, fruto do receio de que as agruras 
da vida se multipliquem, tornando-se insuportáveis. De outro lado, a possibili
dade de, incidindo em grave erro de 'Cálculo e numa conduta fortemente iro
patriótica, setores da nossa economia exercessem pressão ilegítima à busca de 
1 ucros maiores e mais fáceis. 

Todos os governos, em seu início, parecem condenados a um determinismo: 
o de serem testados pelas forças do mal, sempre prestes a um reflorescimento 
e à exploração de possíveis pontos fracos das novas administrações. 

Sr. Presidente, foi, assim, com grande satisfação que lemos, nos jornais do 
último dia 4, declarações do Ministro Mário Simonsen, assegurando, incisiva
mente, que 

"terminado o ciclo de reajustamentos corretivos, o Governo dará um 
basta na inflação. Não se justificam novas pressões inflacionárias inter
nas, pois os preços, em geral, já as'Cenderam a novos patamares, como 
conseqüência natural da alta dos custos de produção no primeiro tri
mestre". 

Desfez rumores relativos a limitações do crédito e abordou problemas diver
sos do instante económico-financeiro que vivemos, propiciando à Nação escla
recimentos completos e sempre incisivos. Assegurou que o Governo utilizará, com 
vigor, todos os instrumentos de controle da inflação, não hesitando em adotar 
medidas enérgicas tão logo se mostrem necessárias. Simultaneamente, foram 
anunciadas algumas medidas corretivas - e outras de aprimoramento - que 
resultarão em proveito da economia brasileira e, com igual prioridade, da grande 
massa de 'Consumidores. 

Não nos surpreenderam as declarações do Ministro da Fazenda. ProfundtJ 
conhecedor dos assuntos da Pasta e da realidade brasileira, está apto ao efi
ciente exercício do difícil cargo para o qual foi convocado pelo eminente Pre
sidente Geisel. A mudança de Governo não implicará no abandono de posições 
vitais para o nosso futuro, adotadas com sabedoria e firmeza pela Revolução, 
nem ocorrerão afrouxamentos dos quais se possa extrair proveito para o sacri
ficio da Nação! 

A política económico-financeira implantada em 1964, pelo Governo Castello 
Branco, será mantida, tal 'COmo o foi nestes dez anos. Correções e aperfeiçoa
mentos ocorrerão sempre que necessários, tal como se tem dado no decorrer 
destes 10 anos. Mas as grandes diretrizes nacionais serão mantidas, com firmeza, 
não hesitando o Governo em lançar mão de todo o instrumental à sua disposi
ção pa,ra aniquilar tentativas de perturbação e multo menos em defesa dos 
interesses do povo brasileiro. Estes serão preservados com igual firmeza e clari
vidência como aqueles relativos à economia, à manutenção do nosso ritmo 
desenvolvlmentista. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, verificamos a continuidade da Revolução, que 
não será golpeada, nem desvirtuada. O Presidente Geisel - tal como afirmou 
o ex-Presidente Médici quando o indicou à ARENA para sucedê-lo - é e será 
Comandante firme e atento, que manterá o Brasil nos rumos em que foi posto, 
em caráter definitivo, pelo Movimento de 1964. E o Professor Simonsen, com 
suas re'Centes declarações, mostrou-se, mais uma vez, à altura do cargo que 
ora ocupa. A política econômico-flnancelra será mantida, corrlgirla e aperfeiçoa
da, conforme o interesse nacional e as mudanças eventuais. Mas sempre com 
firmeza, não se admitindo pressões e perturbações lmpatrlótlcas, venham de 
onde vierem. 

Necessário era que dúvida alguma palrasse sobre assuntos de tamanha rele
vância. Ao notável pronunciamento do Presidente Gelsel à Nação, seguiram-se 
declarações firmes e tranqüllizadoras por parte do Ministro Slmonsen - tran-
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qüilizando ·aqueles que porventura estivessem inquietos; advertindo aqueles que 
porventura se propunham a "testar" o novo Governo de modo intolerável e 
impatriótico! ' 

Como ontem, hoje e amanhã a luta no setor econômico-flnanceiro - e, 
assim, social - será árdua, permanente, mas, podemos estar seguros, terá co
mando firme, uniforme, competente, ao qual nada faltará, inclusive força cria
dora para soluções novas de novas situações que o desenvolvimento e a conjun
tura internacional vão criando. Os desafios serão vencidos, sejam quais forem, 
com firmeza e prontidão! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Carneiro. 

Em 1959, um parlamentar gaúcho fez a sua opção entre o Legislativo e o 
Executivo. Abandonava a Câmara dos Deputados para assumir a direção da 
ca~teira de Crédito Industrial do Banco do Brasil. Era uma decisão não fácil de 
ser tomada. De um mandato de 4 anos para um cargo demissível a qualquer 
momento. Dos ·escalões mais próximos da Presidência da República e das dire
ções partidárias para o segundo escalão discreto, se bem que da mais alta Ins
tituição de Crédito do País. O ro•·eir·o do político, que quase sempr·e inclui o 
Governo do Estado como a sua meta principal, ·alterava-se para este JOV~m 
parlamentar que se revelava uma vocação mais acentuada para o Executivo, s·em 
impressionar-se nem com o brilho da tribuna, nem tão pouco com •as pos·sibi!i
dades mais imediatas, de êxito a curto pra21o, que a vida parlamentar pode 
propiciar. 

Nestor Jost decidira-se, entretanto, por caminhos mais curtos e mais diretos, 
que o levariam a uma prestação de serviço de larg.o alcance, tanto para o seu 
Estado, ·O Rio Grande do Sul, como para todo o Brasil. Não adiantaram conse
lhos de companheiros de Bancada, não adiantou orientação dos mais velhos 
elo entã·o Partido So·cial Democrático. Nestor Jost escolhera livremente. Sabia o 
que estava fazendo e tinha confiança em si mesmo. Naquilo que poderia reali
zar pelo seu Estado e p·elo seu País. 

Não há notícia, na história do Banco do Brasil, de carreira mais segura. 
De suas car1:ieiras de d!reção à Presidência da Instituição, ao longo de 15 anos, 
Nestor J·ost se impôs, não só como um homem público de bom quilate, mas como 
um Executivo da mais larga visão e como um banqueiro de que precisávamos 
n·a nossa mais importante organização bancária. 

Transformou o Banco do Brasil que hoje na opinião unânime dos homens 
da indústria, do comércio, da agricultura e da .pecuária, é peça fundamental 
para o desenvolvimento nacional. Deu-lhe expansão, plasticidade, atualização e 
ajustamento à realidade brasileira, tão diversificada em fac·e da nossa extensão 
continental. Dos nos~os problemas mais diversos, das nossas necessidades mais 
complexas, das nossas possibilidades mais estreitas de crédito e das dificuldades 
mais agudas para a formação de capital de giro que facilite a ação dos nossos 
líderes empresariais. Nestor Jost à frente de Diretorias e, depois, como Presi
dente do Banco do Brasil. deu-lhe conotações adequadas a sistemas e processos 
que passaram a funcionar na exata amplitud·e dos reclamos brasileiros, justa
mente nos camp.os onde s·e fincam as raízes do nosso desenYolvimento e pro
gresso. 

Atualizando a sua estrutura, ante o process.o histórico da transformação da 
economia nacional, Nestor Jost conseguiu com a sua equipe d·e Diretores, fazer 
o Banco do Brasil presente às exigências da Nação, que requer soma cada vez 
mais ponderável de recurms financeiros para as iniciativas que se multiplicam 
em todos os setores. Estão aí os índices de produtividade interna e externa, 
falando mais claro do que a.s palavras. E t1anto mais notável é a ação de Nestor 
Jost à frente do Banco do Brasil, se melhor a situarmos no equllíbrio entre o 
s·etor agrícola e o setor industrial. quer com os financiamentos à produção, 
comercialização e estocagem dos produtos, quer canalizando recursos normais, 
preferentemente para as indústrias que aprov·eitam matérias-primas de origem 
agrícola ou pecuária. 
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E não ficou a ação de Nestor Jost restrita a esses setores, já por si de ampla 
magnitude. Ofereceu apoio às iniciativas d·e relevantes alcance económico e so
cial, possibllltando financiamento de grandes obras de infra-estrutura urbana, 
como, por exemplo, a extraordinária obra de Governo que é a Ponte Rio-Niterói, 
que emprestou à belíssima paisagem carioca mais um ângulo de maravilhosa 
beleza arquitetônica, enquanto fortaleceu com mais um elo, de gigantescas pro
porções, o sistema rodoviário de integração nacional. 

E a imag.em do Br•asil que se modific·ou para os no.ssos noventa mllhões de 
brasileiros, nos últimos tempos, também adquiriu nuances novas no Mundo, 
pela expansão do Banco do Brasil além-fronteiras, dando uma presença do nosso 
País, efetlva, nos grandes centros da Europa e d·a Asia, além de participar de 
todo o esforço sul-americano pr.-ra amplo desenvolvimento. 

O .suporte financeiro que o Banco do Brasil emprestou às nossas exporta
ções fala eloqüentemente, através a cifra de U1S$ 6,2 bilhões de dólares, em 1973. 

Neste particular, discretamente em seu relatório apres·entado em fevereiro 
deste ano, aos acionistas, Nesior Jost diz com muita propriedade: 

- "A atuação internacional do Banco - dli:eta, através de suas Agên
cias e Escritórios de repr-esentação, ou indireta, mediante associação a 
outras entidades - ganha importância fundamental na presente con
juntura em que a escassez generalizada de matérias-primas e energia 
pode conferir ao Brasil vantagens comparatiYas que necessitam ser con
veni-entemente a-proveitadas." 

E com que orgulho, Sr. Pr·esidente, Srs. Senadores, proc;amo que o Banco 
do Brasil é o maior Banco rural do Mundo - o principal estabelecimento de 
crédito no contexto do sistema bancário nacional e !atino-americano, tanto em 
volume de aplicações, como em património liquido, lucro e rede de Agências! 

E como nos envaidece a posição do Banco d·o Brasil, que é a de o 37.0 esta
belecimento bancário do Mundo, com ativos de US$ 11,4 bilhões de dólar·es! 
Posição esta que ainda melhorará em 1974, uma vez que no ano de 1973 apre
senta recursos equivalentes a US$ 16.6 bilhões d·e dólares. 

Realmente, Sr. Presiden'e, Srs. Senadores, Nestor Jost deixa o Banco do 
Brasil como um orgulho para a Nação e um exemplo ao Mundo do quanto pôde 
realizar um povo que descobriu a sua vocação de liderança em 400 anos de luta, 
de sofrimento, de suor ·e de sacrifícios, 

Em que pese, Srs. Senadores, todo este acervo de re·alizações, injusto seria 
se deixasse d·e ressaltar, como os nord·estinos proclamam que uma "andorinha 
só não faz verão" ... , a colaboração da valorosa equipe que compõe a alta adrni
nístr·ação do Banco do Brasil, os seus Gerent.es Gerais, os seus Gerentes de 
Agências e o seu valoroso corpo de funcionários, todos integrados no melhor 
espírito de ação em conjunto. 

Conheço bem o Banco do Brasil, desde os tempos do saudoso Presidente 
João Marques dos Reis, de quem fui Secretário, para muita honra minha, e a 
quem devo sadios ensinamentos na minha iniciação na vida públlc·a. Sempre 
fui um empolgado pelo seu funcionamento, pela atuação impessoal dos seus 
servidores e sobretudo pelos níveis altos de conhecimento e de especialização 
que fazem dos seus Quadros celeiros dos mais fecundos para o recru!lamento 
pela Administração Federal, Estadual e Municipal e pela empresa privada, de 
elementos certos para lugares certos, nos mais diferentes setores d·e atividades 
públicas ou particulares. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.11 me permite um aparte? 
O SR. RUY CARNEIRO - Com prazer, nobre Senador José Lindoso. 
O Sr. José Lindoso - Nobre S·enador Ruy Carneiro, V. Ex.11 oferece testemu

nho que tem umn dimensão extraordinária, po·rque parte da palavra indepen
dente de V. Ex.", como integrante da Oposição, nesta Casa, em torno da atwação 
singular do Presidente Nestor Jost frente aos destinos do Banco do Brasil. E faz 
considerações sobre o que r·epresenta o Banco do Brasil como escola de traba
lho, de formação de homens públicos, dentro de um conceito de responsablll-
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dade, de planejamento, de todas as exigências que as novas técnicas de admi
nistração exigem. Associamo-nos de coração, num ato de justiça, à.s palavras de 
V. Ex.o. Efetivamente Nestor J<Jst, dando a dimensão excepcional que o Banco 
do Brasil possui, realizou uma das aspirações mais significativas da Revolução 
de Março de 1964, que é essa de impulsionar o Brasil além fronteiras, para 
afirmação nacional não em linhas de belicosidad·e, mas na linha de c<Jnstrução 
pelo trabalho, na missão do desenvolviment<J, no desejo profundo do progresso 
do nosso Povo, para a consecução dos postulados que nos .são tão caros e que 
desejamos sejam constantes e ef·etivos na sociedade brasileira, isto é. a justiça 
e a paz. Agradeço, em nome da n<Jssa Liderança, as palavras de V. Ex." O ato de 
justiça que V. Ex." pratica ficará na história dos Anais da Casa como um tes
temunho significativo, d'<is reallzações da Revolução de Març<J de 1964. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço ao eminente Representante do Amazo
nas, Senad<Jr José L!ndoso, Vice-Líder da Maioria nesta Casa, <J seu aparte, 
como sempre brilhante, que vem ilustrar o preito de justiça que estou prestando, 
nesta tarde, com muito orgulho e muita satisfação, à administração do Banco 
do Brasil que encerrou suas atividades há poucos dias. 

Dizia eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como homem do Nordeste e por 
isso mesmo, sempr·e atento a tudo que diz respeito a essa Região, desejar encer
rar estas minhas palavras. destac-ando o trabalho incansável de um dos Dire
tores de Nestor Jost, em favor da gleba nordestina - Dr. Camilo Calazans de 
Magalhães, filho do glorioso Estado de Sergipe e que na Dir·etoria da 2." Região 
do Banco do Brasil prest·ou os melhores serviços, sobretudo ao Nordeste brasi
leiro. 

Acompanhei-o de perto·, comparecendo a todas e inúmeras inaugurações das 
novas Agências do Banco do Brasil. na Paraíba e nos c'emais Estados d<J Nor
deste. Sent.! e vivi o carinho com que o Dr. Camillo Ca}azans era recebido em 
t<Jdo o Nordeste. Industriais, comerciantes, agricultores, pecuaristas, homens da 
públlca administração, o povo nas ruas, nas cidades onde ele chegava, na Re
gião Nordestina, lhe fazi:am festa, como se ele fosse um p·olítico popularíssimo, JM/'\..S:. l\,,nnunluJn,., n,..,..., ,.,.""11..1_,_,. .J.. • .1 '•·P • !.J! L· :t •• L! •-

O Sr. José Lindoso - Permite v. Ex." um aparte? 
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito prazer. 
O Sr. José Lindoso - Mais uma v·ez, int.errompo o discurso de V. Ex." ... 
O SR. RUY CARNEIRO- Tenho muita satisfação em ouvi-lo. 
O Sr. José Lindoso - . . . e peço perdão por fazê-lo. 
o SR. RUY CARNEIRO - Ao contrário, sinto prazer em ser aparteacto por 

V. Ex.o. 
O Sr. José Lindoso - v. Ex." tem assistido, por vezes, ao pronunciamento 

de. dlver~os Senador~~ da Ca~a sohr~ a at.uacãn da ~auine nresidida nor Nestor 
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nário efeito par-a a nossa economia. E, nobre . Senador, acrescente-se que a 
tra·nqüilidade d·e Ozlel Carneiro, a sua visão da problemática regional, a isenção e 
a dedicação no servir, transformando o Banco do Brasil daquela Região num 
inst.rumento eficaz de progr•es.so dentro da linha cla Revolução, deverão ser 
registrados, no futuro, como página que pode honrar a história da atuação de 
qualquer homem público, principalmente de qualquer Diretor do Banco do Brasil. 
Não sei mesmo o que seria do.s noss.os destinos, na região Norte, não fosse essa 
atuação slngul•ar do Banco do Brasil, fecundada pelo espírito, pela perspicácia, 
pela inteligência e p•elo senso d·e oportunidade de Ozlel Carneiro. Permita-me 
deixe ao lado das palavras de V. Ex.a, proclamando os méritos de Camilo Cala
zans, estas palavras de reconhecimento, já agora repetidas, mas nunca d•ema
sladas, porque para se proclamar a justiça nunca o faremos em d·emasla. as 
palavras de reconhecimento da região Norte ao tirocínio e ao trabalho de Ozlel 
Carneiro. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço, mais uma ~-ez, a Intervenção valiosa 
do Senador José Lindoso. prestando sua homenagem "'""' que sinto ;orgulho e 
satisfação figure no meu discurso - ao Diretor do Banco do Brasil, na 1.a Zona, 
que atinge a Região Norte do Brasil, os Estados da Região Amazónica. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu: 
Nas horas de crise, o Nordeste contou sempre com o Gov·erno do General 

Médici, entre providência.s prontas e eficazes, além de sua presença, atraído 
por um acentuado sentimento de solidariedade humana, que multo nos como
veu, na seca de 1970. 

Na hora H, o Banco do Brasil, através da ação equilibrada de Camilo Cala
zans, instituiu o "Crédito de Emergência" ao.s agropecuaristas das zonas mais 
áridas e sofridas. Seguiram-se ·a criação de imp1ementação de novos programas, 
o do "crédito especial de recuperação da agropecuária nordestina, e o do "cré
dito rural orientado para as regiões Norte e Nordeste". os quais posteriormente 
resultaram no PROTEMA, que se constituiu no verdad.eiro marco de soergui
mento da agricultura dessas Regiões. Outros planos de âmbito mais localizado 
foram também desenvolvidos nos últimos anos, como o.s destinados à agroindús
tria açucareira. à cacaicultura e à borracha vegetal, todos tendo no Banco do 
Brasil o seu principal ·ou exclusivo agente financeiro. 

E os setores industriais e comerciais tiveram a assis·tência ampliada a níveis 
altos, com ampliação de linhas de crédito que atendiam aos ·reclamos não só 
das indústrias instaladas como das novas que se instalavam, seja no socorro 
às dificuldades de natureza conjuntural ou no suprimento do capital de giro 
em escala crescente. Renovaram-se indústrias tradicionais e empresas comerciais, 
graças a essa atuação, das mais precisas. 

De Cr$ 1,1 bilhão, em 1969, essas plicações chegaram, em 1973, aos índices 
de Cr$ 5,9 bilhões. 

Os números falam sempre melhor do que as emoções. Como nordestino, 
quero deixar, nos Anais desta Casa. o registro do que fez pe1a R·egião o homem 
que o Presidente Ernesto Geisel convoca para Presidente do Instituto Bra
sileiro do Café. Os cafeicultores estão de parabéns e o Brasil terá em Camilo 
Calal!lanS o homem certo para imprimir a um dos setores mais importantes de 
sua economia uma política ajustada a uma realldade, como ajustou ele o 
Banco a uma realidade que, no Nordeste, constitui p·ermanente desafi·o aos ho
mens de Governo. 

E se setores importantes do País perderam duns figuras marcante.~ de 
adminlstracão - Nestor Jost e Camilo Calazans - a Nação nada. perdeu. Novos 
campos estão seiDJpre a reclamar homens desta têmpera, da experiência, da \i
vência e do espí:tito públlco do antigo Pr-esidente do Banco do Brasil e do 
atu·al Presidente do IBC. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgíllo Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nossa Inten
ção, hoje, era continuar a análise que vimos fazendo, de um tempo a esta parte, 
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dos resultados da política económico-financeira obtidos pelo Governo da Re
volução, no qüinqüênlo 1969/1973. 

Infelizmente, não vemos, hoje, presente, o nosso Repr·esentante por São 
Paulo, com quem temos mantido, não de hoje, diát.ogo persistente e ·- pensa
mos nós - elucidativo sobre aqueles pontos por S .. Ex."' julgados controversos. 
Assim, honrando o CDmpromisso ad·otado na vez anterior, em que assomamos a 
esta tribuna, estávamos dispostos a f•azer a seqüência daquelas perquirições, em 
que S. Ex.a tanto tem ·exigido de nôs, sobre os frutos de cada uma daquelas 
providências g·overnamentais por nós citadas. Reservamo-nos, pois, para fazê-lo 
em ocasião em que tenhamos o prazer d·o deba+e com S. Ex."' 

Sr. Pres~dente, Srs. Senadores, percutiremos, então, a ação do Governo 
Revolucionário num outro set.or: o de abastecim-ento. da carne. . 

.Sr. Presidente, Srs. S·enadores, em 1973, mais precisamente em junho. daque:e 
ano, quando se tornaram presentes os contornos críticos da ·escassez e da ele
vação dos preços no mercado, vimo.s à. tribuna esclarecer os princípios básicos 
que informaram as decisões do Governo no sentido de normalizar o abastect
mento desse item capital na di·eta do brasileiro. Enfatizamos, então, os se
guintes aspectos do problema: 

a) elevação substancial dos preços no mercado externo; 
b) orientação no sentido de não "importarmos" inflação, ou, pelo menos, 

fazê-lo ao mínimo; 
c) prioridade para o abastecim-ento do mercado interno, voltando-se à ex

portação ;:omente o que fosse, realmente, excedente de nossa produção. 
Os instrumentos de controle colocados em prática, voltados, principalmente, 

para o aumento da produção de bovinos e a minimização dos efeitos causados 
pelo aumento cresc·ente das exportações, foram: 

- tabelamento do produto no atacado e no varejo; 
- subsídio integral no custo da carne c·ongelada. estocada para o abaste-

cim-ento interno no periodo da entressaf·ra; · · 
- o denominado ''confisco cambial", incidindo sobr·e as exp·ortações em 

montante que variou entre 250 e 500 dólares por tonelada; · ·. 
- fixação d-e quotas para exportação: Brasil Central, .30.000 toneladas, e 

Rio Grande do Sul, 50.000 ton·eladas: 
- ampliação dos incentivos à exportação de carne industrializada, 
- abertura de linhas de crédito especiais para a pecuária, através do 

CONDEPE, com taxas de juros reais negativas; 
- adoção de programas, mediante utilização de incentivvs fiscais, para 

aumento da produção de bovinos nas áreas da SUDAM e da SUDENE; 
- autorização do CMN para que a estocagem se façoà, com preferência, na 

forma de boi em pé. 
Este conjunto de medidas caracterizam, essencialmente, providências de 

emergência e, certamente. interferiram d·e forma direta nos setores de pro
dução, industrialização e abastecimento do mercado interno. Certo é, igualmen
te, que nem sempre resultaram na obtenção dos objetivos a que se propunham. 

Uma visada global, nos problemas pertinentes à produção e ao abastecimen-
to de carne bovina, leva-nos ao seguinte diagnóstico: . 

- houve uma tendênci·a a superestimar o rebanho brasileiro; dados obti
dos mediante projeção dos números colhidos, no censo agropecuário de ·1970, 
permitiram uma estimativa, válida para o ano de 1972. de cerca de 85 milhões 
de cabeças, enquanto estávamos habituados a trabalha·r com uma informa
ção que previa um rebanho com 100 mllhõ·es de cabeças; 
buindo-lhie uma quota suficiente de exportação para seu desenvolvimento, a 
fim de que 1ela mantivess,e, nos mercados conquistados com tantJo sacrifício, 
aquele Iugrur a que· fazia jus um País de rebanho tão grande quanto o nosso. 
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Hoje, podemos constatar a justeza da defesa que então fazíamos do 
oontingenctamento dessa exportação. Vozes não poucas se levantaram, mãxime 
deste Plenãrlo, afirmando da injusUça que se come-tia, quando se limitava 
ruquele montante de toneladas a exportar. 

Pergunllaríamos à Ca:sa., terminando esotas brev.es canslderações: onde es
taria o •abastec1ttnento do mercado interno brasileiro? A que preços te·ria subido 
essa carne, se 8Jdotada fosse a solução, aqui tão propugnada, da chamada carne 
popular? 

Hoje, os fatos demonstram a justeza da política adotada que, se não vitoriosa 
em toda linha, permitiu à pecuãria atrav.e.ssar essa fase difícil da sua história 
e, ao mesmo tempo, o consumidor não ser sacrificado, pois que era, continua, e 
a.té o fim dos anos deve ser o objetivo maior do Governo a proteção w consumidor. 
a prot.eção ao mercado interno. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - ConcedQ a palav1.1a ao nobre Sr. 
Senador José Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, se não tivéss-emos a 
conscl.êncía tranqüila de que o cumprimento do de.ver se hã ode sobrepo·r às cir
cunstâncias de férias ocasionais, de certo não iríamos, hoje, comentar as decla
rações do nobre Presidente do Movimento· Democrãtico Brasileiro, o ilustre 
Deputado Ulyssoes Guimarães, da Representação de São iPaulo, publlca.das na 
Imprensa e objeto de comentârio recente d'O Estado de S. Paulo, declarações 
essas sobre o sentido da Legislação Político Partidâria, editada pela Revolução. 
Isto porque, Sr. Presid.ente, a Liderança da Oposiçã-o, por motivos de fé ou 
motivos de ·folga, nã,o estã presente ao Plenãrio, neste inicio de Semru;,a Santa. 

No entanto, não foi do Plenãrlo da Câmara que o nobr·e Deputa.do Ulysses 
Guimarães inerepou a Legislação Politico Partidâria de restritiva e viciosa, 
tendo um endereço C•erto, que é o de mani·etar a ação do Partido que S. Ex.a., 
de UJn modo ilustre e com grandeza cívica, preside. Foi através da Imprensa, 
que é outra tribuna, tão nobre quanto à nossa, por vez.es too amp~a. porque, dire
tamente, alcança a Naçã-o. Por isto, Sr. Presidense, não •po&so silenciar-me a 
respeito dessas considerações, não devo calar ante comentários tão desairosos, 
po1.1Que as notícias de imprensa, embora com vida efêmera, vão como que se 
deposttrur no subconsciente das populações, gerando, muita vez, no curso do 
tempo, reações inexplicãveis e juizos inadequados, porque não foram d'e&feitas, 
po1.1Que não foram esclarecidas, porque não se fez através da ve1.1dade, a luz 
esclarecedora, perante ,a opinião pública. para orientã-la, esbatendo, portanto, 
dúvidas e repondo as coisas no devido lugar. 

O Sr. Adalberto Sena- Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO- Concedo o aparte ao nobre Representante do Acre, 
o Sr. Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena - Senador José Lindos-o, é com muita satirs~ação que 
estou ouvindo V. Ex.a referir-se com ênfase ao fato de não ter sido no ambiente 
do ·Congresso, mas através de outros meios de publicidade e divulgação, que o 
nosso ilustre Presidente, Deputa.do Ulysses Guimarã-es, fez o pronunciamento 
em ·tomo do qual V. Ex.a tece os seus comentãrios. Isso vem demonstrar uma 
verda.de, .e sin.to não estar aqui presente o Senador Eurico Rezende, para ouvir 
esta minha declaração: não é somente· no ambiente do Congl1esso Nacional que 
o Movimento Democrãtico Brasileiro faz oposição; ele o faz. sempre continua
mente e atrBIVés de todos os meios que estão ao seu dispo·r porque V. Ex.6 hã de 
lembra·r-se daquela ocasião ·em que V. Ex.a m-e.smo falava P. r·espeito de outras 
de.clat'lações do Deputado Ulysses Gui!n'ará-e'S, - e lamentei não estar presente, 
neste Plenário, o Líder Nelson Carneiro, por se tratar de uma se:x!ta-feira, tendo 
o SenadoT Eurico Rezende respondido que ele não tinha culpa d·e que a Oposição 
não funcionasse às sextas nem às segundas-feiras. Naquela ocasião, a resposta 
que, d;aque1a tribuna, prometi veio através da Imprensa no sábado, jã desmentin-
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do aquela asserção do Lider Eurico Rezende. E, agora, é V. Ex.o. que, através da 
sua própria afirmação - justificando, aliás, a oportunidade de seu discurso -, 
vem acentuar este fato que é, para mim, de grande satisfação, quando COilllidero 
a maneira como meu Pa.rtido atua no cenário politico nacional. Muito obrigado 
a V. Ex:.a 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores cuido que incorri 
em grave erro e que o Senado me irá perdoar. P.ensei que d~ Oposição, no Ple
nário, ·estnvesse somente o nobre Senador pela Paraíba que se ocupa dos afa
zeres da Mesa, e· que, portanto, não pod·e, simultaneamente, atender às obriga
ções de P~enário. Mas a voz do setentrião brasileiro está aqui, a responder pela 
liderança do 1\IDB e eis que o Sr. Senador Adalberto Sena, com a sua experiência 
e o seu tirocínio, vem declarar que está pl."esente ao debate que nós nos propuse
mos a :!lazer, a fim de recolocarmos na linha histórica da verdade as observações 
improcedentes e injustas do nobre Presidente do MDB, o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. 

Acolho, portanto, assim, essa disposição de debate oferecida pelo MDB e 
curvo-me, respeitosamente, diante do· seu intérprete, porque ao curvar-me res
peitosamente diante do seu intérprete, tenho a consciência tranqüila de que, 
logo mais, ele estará a curvar-se diante da verdade, para que a história se faça 
sempre na dimensão da justiça e se alteie com os propósi1os construtivos e cívicos 
da Revolução de Março de 1964. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não podemos, jamais. e:crever a história 
da ação partidária da Revolução através de episódios isolados. A Revolução de 
Março veio para modificar a fisionomia dest.e Pais. A Revolução de Março, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tinha e tem a destinação profunda de uma revolução na 
concepção antológica, na concepção mais completa que a História pode empre;tar 
a esse termo. 

Assim é que, em 1964, ainda com Castello Branco na Presidência da Repú
blica, tivemos o primeiro propósito definitivo de estabelecer nova fisionomia da 
vida politico-partidária do País, através da .prim·eira Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos e da instituição de um novo Código Eleitoral. 

Quem foi que elaborou, em principio, o Projeto de Lei Orgânica do3 Partidos 
Políticos, que modificaria totalmente a estrutura dos antigos partidos. criados 
na forma prevista pela Constituição de 46? Uma Comissão ·do próprio Tribunal 
Superior Eleitoral, acudindo à solicitação do Governo, traçou o delineamento 
mestre como anteprojeto, que veio ao Congresso, foi aqui discutido e promulgado, 
posteriormente. Assim se instituíam os Partidos Nacionais, a proibição das coli
gações, a fidelidade e a disciplina partidárias, enfim, toda uma estrutura baseada 
em alevantados propósitos, nimbados de inspiração da ética, que foi irmã da 
política, e, no recuado da História do Pensamento, coube a Aristóteles torná-la 
autônoma, conferindo à .política as regras supremas da c·onvivéncia ordenada 
na cidade. ·~ 

O Código Eleitoral, Sr. Presidente, também elaborado com a participação do 
Tribunal Superior Eleitoral, pelas maiores figuras que ali pontificavam e com 
a participação intensa do Congresso Nacional, erigiu-se numa das leis mais 
perfeitas que este Pais já conheceu, na multiplicidade de leis eleitorais que se 
tem vivido e que se tem conseqüentemente votado ou não votado no Congresso 
Nacional. E assim é que esse próprio Código Eleitoral está resistindo a esses dez 
anos de Rev·olução e oferece soberbo instrumental para garantia do sufrágio 
universal, na sua mais cristalina limpidez. 

Se há contingências ligadas ao nosso subdesenvolvimento, se há problemas 
apontados aqui e ali indiciadores de vicias partidários antigos, verificamos que 
os juizes, as autoridades, todos, no mesmo afã, estã:o a serviço de extirpar tais 
vícios e de melhorar tais leis, de dignificar o voto para que ele espelhe, cristalino 
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e .purificado, nas pugnas dos comícios, a legitimidade da opinião pública. Então, 
aí já não é um .problema, simplesmente, de instrumental jurídico, mas d·e con
duta. de muitos cidadãos da República, um problema ligado desgraçadamente 
ao nível cultural de certas áreas da população, que Incorrem. por vez•es, no hábito 
de mistificar, no vicio de conspurcar, no crime de tentar corromper o resultado 
das urnas; vício, crime, corrupção repelidos pelos juízes e exercida pelas elites 
políticas, punidos, enfim, perante a lei. . 

Temos, portanto, um Código Eleitoral prevendo o ordenamento da propa
ganda, procurando defender, Sr. Presidente, Srs. Senadores. a seriedade da infor
mação. a magnitude da organização da opinião pública; temos. Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. todo um sistema de propaganda, através desse Código Eleitoral. 
procurando vedar que o poder económico manipule os destinos da Nac;ão por 
melo de eleições e fazendo uso indevido e criminoso dos meios de comunicação. 

Perguntar-se-á: e isso está sendo evitado? É possível. Sr. Presidente. que não 
.<e tenha evitado. em toda a extensão, a influência do poder económico. É nossivel. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que vícios permanecam. mas eoses vícios não 
decorrem dessa Lei. votada sob o império da Revolucão. Decorrem. sim Sr. Pre
sidente, de ·uma estrutura social que s·e ·está modlncando lentamente, e a.~ mu
dancas sociais representam sofrimentos para as sociedades e se fazem através 
do tempo, na decantação sofrida, das modificações de mentalidade. 

O Sr. Clodomir Milet - P·ermlte-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ UNOOSO - Ouço V. Ex.a. 

O Sr. Clodomir Milet - Para acrescentar um ponto à brilhante explanação 
de V. Ex.a Quando o Tribunal Sunerior Eleitoral nreparou o Antepro,j.eto do 
Código Eleitoral e da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. o Presidente da Repú
blica. Marec·hal Oastello Branco. conv·ocon-nos a Palácio a mirn .e ao Denutado 
Oscar Corrêa. com o Ministro da Justlca e o representante do Tribunal Sunerior 
Eleitoral, foram passados ·em revista tod<J.~ o.s nontos dos proJetas P.m rl!sr.uss<in. 
Foi feita. ent.ão. a redacão do projeto deflnit.l"o nn'! veln ~o Cong"•Psso. Na 
a~mara do.• Denutados. foi Relator do Proiet(l do Córl\e:o Eleitoral o Deputado 
trly$ses Guimarães. atnal Presic:lente elo Movimento Democr~t.lc-o Brasileiro. e 
na L·el Ore;ânlca dos Pa.rtldo.~ Político~ o nos•o coleea s~nador Tar.so Dutra. 
Quando vejo. por exemnlo. o Deput.ado ULv.•ses Guimariie' dizer aue .•ó se fP7ern 
leis. agora. nara A ARENA. eu me lembro de aue ele foi Rela.tor do Códi~ro :Fnei
tor91 que. como V. Ex.a disse. está reslst.!ndo ao temno. está em vieor atõ hoie 
- foi ele o Relator, anreciou as emenda.s deu parecer e. com isso. ~P lavrou 
um tento naquela ocasião, estabelecendo uma das grandes lei.~ d·e>t·e País. 

O SR .. TOSÉ LINDOSO - V. Ex.", nobre Senador Clodomi~ Milet. nela voz 
do Maranhão dá um testemunho a favor da História. Nos Anais da Ca.~a. com
pulsei e verifiquei que, na elaboracão d-essa. Lei. a contribuicão de V. Ex." está 
presente. como um dos membros da Comissão: constatei. pelo> depoimentos. que 
o próprio Presidente castello Branco. no afã de aperf.eiçoar a Lei. teve diálogos, 
os mais diversos. inclusive com a nobre Oposição, tudo com o objetivo de servir 
à Nação, dando-lhe uma lei que correspondesse às nossas aspirações maiores, 
dentro do projeto político que a Revolução se propunha a desenvolver. 

Mas, agora, efetlvamente. vemos que o nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
por uma fresta da História, .esquecendo-se de qu.e a Revolução se está processan
do, enxerga com luz mortiça de lamparina d.etalhes irr·elevantes de uma obra a 
que a sua cultura e a sua experiência deram ajuda significativa. Esquece o 
Líder da Oposição que a Revolução se está processando dentro destes dez anos, 
omite a sua participação histórica como R·elrttor d·es>a Lei, para increpar melas 
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verdades, fatos de.s•orcidos - se é que a verdade pode ser destorcida. É preciso 
dizer ainda, e ma~s uma vez, que S. Ex.'\ p·elos seus argumentos, aspira a que 
a ARENA se transforme num Partido a serviço da Opo~1ção; não se lembra de 
que, na democracia, o fundamental é o Governo da Maioria e que portanto nós 
estamos correspondendo aos anseios da Nação e não, absolutamente, oprinÍindo 
a Minoria, mas somos, e não declinamos disso, Maioria. O comando é nosso e 
isso é a lei democrática. 

Demonstraremos, no entanto, que, comandando, não oprimimos, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não só através da documentação agora exposta pela pala
vra do Senador Clodomir Mllet: demonstraremos a correção do Governo e de 
seu Partido perante a Nação, neste Plenário. O Código Eleitoral, que teve como 
Relator o nobre Deputado Ulysses Guimarães, não foi uma lei f·eita para a 
ARENA: serviu para disciplinar a atividade de todo3 os Partidos, tornou-se uma 
lei de alcance histórico extraordinário no processo de evolução, como já dis
semos. E eis que já não é mais verdade o que S. Ex.a argúi pela Imprensa, na sua 
paixão de simplesmente se transformar numa vítima perante a massa popular, na 
busca da comiseração do voto. Ná3, sim, representamos o Povo, através do con
sentimento pelo sufrágio universal, e, logo em novembro, voltaremos a compro
var esse faustoso acontecimento partidário. 

Diríamos, na continuidade destas palavras, Sr. Presid·ente, que após a ins
talação da Revolução e no desenvolvim·ento da sua dinâmica, tivemos necessidade 
de extinguir os Partidos, através do Ato Institucional n.0 2, de outubro de 1965, 
no seu art. 18. 

A extinção dos Partidos foi um ato histórico de representação extraordina
riamente significativa, porque reformulou totalmente e realinhou em profundi
dade as diretrlzes partidárias, evitando os leilões d·e leg.endas, as afirmaçõe.s 
personal!stas eivadas de vaidades desmesuradas e criando-se uma sadia doutrina, 
um novo ponto de vista, uma nova afirmação sociológica, que é o de se colo
carem o.s interesses pessoais em plano secundário, e iriam prevalecer, então, 
os interesses do Partido em função da Nacão e em obediência ao sentido dos 
oi5j etivos maior.es da Pátria. · . 

Ninguém quer entender, Sr. Presidente, quando se faz oposição, simples
mente por fazer opósição - e é o caso do respeitável Sr. Presid·ente do MDB 
- as perspectivas hi.:;tõricas dessa evolução política. o Partido, hoje, não está 
a serviço do indivíduo, mas tem uma natureza singular e, juridicamente, foi 
elevada à categoria de ente, conforme previsto na própria· Constituição, pois 
verificamos, em nossa Carta Magna, que ele, pela primeira vez, vai integrá-la. 
Lá, observamos os princípios fundamentais para a formação dos Partidos. Diz 
o art. 152, Capítulo III, que esses princípios de organização, funcionamento e a 
extinção dos Partidos Políticos serão regulados em lei fed·eral, observados os 
seguintes "princípios". E que princípios políticos são esses, Sr. Presidente, Srs. 
Senador·es? São princípios da representatividad·e, inspirados na democracia e na 
pluralidade partidária, são princípios onde estão esculpidas as garantias dos direi
tos fundamentais do homem, o princípio que considera o Partido como personali
dMle jurídica, mediant·e registro dos estatutos, o Partido é que exige a fiscalização 
financeira, a disciplina pa:r'idária, no âmbito nacional, para que a Nação não se 
fracione, já que ela é íntegra para a realização dás .suas destinações, através 
do tempo. Por isso, a exigência para a formação de novos Partidos, a proibição 
da coligação partidária, evitando que, no submundo das c·onfabulações, se menos
prezassem as leis da Ética e se prejudicassem os superiores intere.:ses cívicos 
que animam e vitalizam a Nação! Foi, exatamente, essa Constituição que esta
beleceu a perda do mandato para aquele que, trânsfuga, conspurcasse a sua 
legenda. Onde, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses princípios bene
ficiam o Partido da Maioria, se o Governo é que tem o poder de atração, como 
diz a Maioria, o poder de favorecer o Povo, que dispõe de fontes de captação 
de apoio eleitoral? E toda essa trama enervante é desfeita pelo rigor extremo 
da lei, que lhe veda e deixa nua a inv·encionice apavorada do MDB, ante o seu 
desfavor perante o eleitorado. Somente o desejo de destorcer a verdade, de 
fugir à realidade e de negar aquilo que anima superiormente a Revolução de 
Março de 64, poderia explicar essa assertiva. 
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois do recesso advindo com os epi
sódios de dezembro de 68, tivemos o Ato Complementar n.o 54, organizando 
e moralizando as eleições em todo o País, e, a seguir, votamos a Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, que tomou o n.0 5. 682, de 21 de julho de 1971. Dessa Lei 
o Congresso participou intensament·e. Cerca de ~eiscentas emendas foram ofe
recidas e, no final, o Projeto vindo com a Mensagem do Governo foi transfor
mado num Substitutivo para o qual convergiam as aspirações de todos nós, mi
litantes na política. E ninguém se esqueceu, absolutamente, de preservar os 
direitos da Minoria, porque a Lei representou uma soma de aspirações, num 
desejo mais alto de dar um passo à frente na História e na melhoria do pro
cessamento político deste País. Para exemplificar, citamos, dentre outros, o 
art. 67, § 3.0 , que estabelece a penalidade de dois anos para quem deixa a le
genda partidária, a fim de ingressar em outra, não podendo, assim, neõse pe
ríodo, beneficiar-se com a possibilidade de disputar um cargo eletivo. 

Em sã consciência, Sr. Presidente e srs. Senadores, poderá a Nação respon
der se, por acaso, será a nós, da Maioria, que vai interessar tal diSpositivo, se tal 
proibição foi estipulada para nos beneficiar? Não, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores! É .evidente que o artigo visa a preservar, realmente, a Minoria, evitando 
que daquela agremiação viessem, para engrossar as fileiras da Maioria, elemen
tos a ela vinculado.> ideológica ou circunstancialmente. A dispensa de multas 
que, sucessivamente, temos adotado no Congresso, através de lei, beneficia in
distintamente todos os Partidos, para que as Direções Partidárias possam acorrer 
na dinamização do processo de crescimento eleitoral. 

Têm-se feito injustiças constantes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizen
do-se que a Revolução não deseja o voto do Povo. No entanto, foi a Revolução 
que, por princípio constitucional, estabeleceu que o número de Deputados se 
fizesse em função do número de eleitores. Por que i.>to, Sr. Presidente? Para se 
afastar, por acaso, o sufrágio universal? Não, Sr. Presidente! Para exatamente 
mobilizar todas as forças políticas no interesse de transformar o Brasil numa 
nação politizada e consci.ente, em função de seus Partidos Políticos, a fim de 
ajudar a construir, dentro dos ideais da Revolução, uma Pátria grande, livre e 
uma sociedade aberta. 

Onde está, portanto, a procedência das increpações de que estamos fazendo 
leis partidárias? Puramente nos sonhos fugidias do Sr. Presidente do MDB! No.s 
sonhos ou nos pesade:os, Sr. Presidente! Por que não se lançam ao interior, 
não buscam a organização dos Diretóri·os Distritais, não se mobilizam na econo
mia interna de seu Partido? Não nos compete, Sr. Presidente, criticar esse pro
cedimento, porque, estritamente, um problema da própria Minoria. Mas não 
se venha, de .revanche, nas suas frustrações internas, atirar à AiRIENIA a injúria 
de eõtar trabalhando, simplesmente, em função deste ou daquele candidato, 
desta ou daquela circunstância para favorecê-la. É natural, entretanto, que o 
Projeto de Lei que apresentei, aqui votado, tenha trazido princípios em função 
do interesse da Revolução: nós ainda não terminamos o ciclo revolucionário. 
E as revoluções, através da História, só têm sido profundas com a marca do 
tempo suficiente para moldar fisionomia própria e renovada da Nação e para 
ditar a História as diretrizes. 

E se modificamos a questão da atribuição dos Diretórios para outorgar-lhes 
a capacidade de funcionar em nível de convenção, no que tange à escolha dos 
Governadores, foi, aí, estritamente, em função do interesse revolucionário e 
como já se procedera na vez anterior. 

Estamos vivendo, ainda, o processo da.s eleições indiretas para Governadores. 
Mas, no grande todo, Sr. Presidente, assinala-se um desejo profundo, há uma 
consciência de responsabilidade do Governo e do Partido da Maioria para, exa
tamente, não afetar a Minoria e aprimorar, sem quebra da missão revolucionária, 
a democracia. 

Reconhecemos que há criticas procedentes e construtivas, como as desatavia
das da verdade e resultantes de estratégia politica já surrada. Queremos, no 
entanto, uma democracia com responsabilidade, repelindo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, toda vez que aqui se queira increpar a falta de nobreza do Governo 
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e os propósitos dignos, também, de ~eu Partido, do Partido que sustenta este 
G<Jv.erno e que é a Aliança Renovadora Nacional. 

Faço este reparo, Sr. Presidente, para que, diante das assertivas partidas de 
um h~mem da evergadura do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, que tem uma 
tradiçao de luta partidária, representando um Estado de tão altas tradições co
mo São Paulo, onde ~e ouviu o primeiro Grito de Ind·ependência não se repo~ha, 
com candente vigor, a verdade, haja uma resposta, Sr. Presidente. Para nós 
políticos, o que vale é o ato em busca da verdade, na construção da Pátria. NãÓ 
proc·edem os argumentos de S. Ex." Demonstrado está que este Partido e este 
Gov»..rno têm procurado criar dispositivos de lei preservadores da Minoria; que 
este Partido não tem Interesse de se transformar no Partido único, porque isto 
repugna à nossa índole, porque isto fe~e aquilo que é mais fundamental, que é 
de extraordinária vitalidade à potencialidade do País e está nas aspirações do 
povo brasileiro: a democracia. 

Encerro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já que não houve, absolutamente, 
o debate esperado; já que a voz do Acre silenciou- e só não silenciou melanco
licamente, porque o Acre representa sempre uma afirmação de heroismo. 

A voz do MDB não se fez ouvir, porque a verdade se sobrepôs, claramente, 
diante dos argumentos dos textos, na confrontação das atitudes na história des
tes 10 anos de esforço de construção de uma pátria. Já que o MDB silenciou, ve
rificamos que esse.s argumentos e essas afirmações são daquelas afirmações roti
neiras que se fazem à imprensa, para que tenham o eco das colinas, mas que 
não produzem nenhum efeito positivo perante a História e morrem na sonoridade 
inconseqüente. 

Fique nos Anais desta Casa o registro de que este Partido e este Governo, 
inspirados na Revolução, estão, efetivamente, interessados em que o MDB, o 
Partido da nobre OposiÇão, se arregimente, venha à luta, traga os problemas -
porque nós, que temos tido, mercê de Deus, pela responsabilidade dos atas das 
administrações dos Governos revolucionários, o apoio do povo, na praça, através 
de sucessivos sufrágios, não tememos, absolutamente, a confrontação. A História 
nos julgará; julgará, sim, o Governo da Revolução, este Partido, a nossa geração, 
uma geração empenhada definitivamente na construção de uma sociedade aber
ta, com responsabilidade e liberdade, para a eternidade da Pátria e desempenho 
de nossa missão perante o Mundo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a. Hora do Expediente, 
pas.sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 

1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que v·eda a dispensa da 
empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do mo
mento em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá outras pro· 
vidências, tendo 
PARECER, sob n.o 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do v.encido. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 8 de março do corrente ano, tendo 
sua discussão adiada para esta data, em virtude da aprovação do Requerimento 
n.0 8/74, de autoria do nobre Sr. Senador Eurico Rezende. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 39, DE 1974 
Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento 

da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 1973, que veda a dispensa da 
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empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em 
que o empregador é cientificado da gravid<!z, para a seguinte diligência: audiên
cia do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - c-onforme anunciou a Presidência 
ao início dos nossos trabalhos, compareceram a esta Sessão 20 Srs. Senadores. 
No momento, a lista de presença acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores. 
Não há, pois, número para votação. 

Nos termos do § 7.0 do art. 311 do Regimento Interno, a discussão da matéria 
fica sobrestada, em virtude da falta de quorum para a votação do requerimento 
que acaba de ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

Item 2 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, 

de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a rea
lização do casamento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil 
acesso à autoridade competente, tendo 

PA:RECER, sob n.0 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade e, 

no mérito, pela aprovação, com a emenda que apresenta, de n.o 1-CCJ 
<votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos Linden
berg.) 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 13 de novembro de 1973, 
tendo sua discussão adiada, em virtude da aprovação do Requerimento n.O 254, 
de 1973, de autoria do nobre Sr. Senador Franco Montoro. 

Incluída na Ordem do Dia da Sessão de 8 de março do corrente ano, teve no
vamente .adiada sua discussão para esta data, em conseqüência da aprovação do 
Requerimento n.0 9, de 1974, de autoria do nobre Sr. Senador Eurico Rezende. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 40, DE 1974 

Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Lei do S·enado n.0 79, de 1973, que permite a realização 
do casamento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autori
dade competente para a .seguinte diligência: audiência do Ministério da Justiça, 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1974. - Virgilio Távora.. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - Nos termos do § 7.0 do art. 311 
do Regimento Interno, a discussão da matéria fica sobrestada, em virtude da 
falta de quorum para votação do requerimento que acaba de ser lido pelo 
Sr. 1.0 -Secretário - de conformidade com os esclarecimentos prestados pela Pre
sidência, quando da apreciação do item I da Ordem do Dia. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Se nenhum nobre Sr. Senador quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a 
Sessão. (Pausa.) Designo para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 1973, 
de autoria do Sr .. Senador Nelson carneiro, que veda a dispensa da empregada 
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grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o empre
gador é cientificado da gravidez, e dá outras providências, tendo 
F'AREOER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, ofer·ecendo a redação do vencido, dependendo da votação do 
Requerimento n.0 39, de 1974, de adiamento da discussão. 

2 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, de 1973, 

de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a realização do casa
mento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autoridade com
pente, tendo 
PARECER, sob n.O 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela const!tucional!dade e juridicidade e, no mé
rito, pela aprovação, com a emenda que apres.enta, de n.o 1-CCJ (votos vencidos 
dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos L!ndenbergJ, dependendo da votação 
do Requerimento n.O 40, d-e 1974, de adiamento da discussão. 

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



32.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 9 de abril de 197 4 

PRESID~NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
- Adalberto Sena - Flávi-o Britto - José Lindos·o - José Esteves -

Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Clodomir MUet - José Sarney - Petrônio Portella - Virgílio 
Távora - Waldemar Alcântara - Luís de Barros - Ruy Carneiro -
Augusto Franco - Lourival Baptista - Ruy Santos - Paulo Torres 
- José Augusto - Franco Montara - Italívio Co·elho - Antônio Carlos 
- Celso Ramos - Guida Mondln - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número regimental, d·eclaro aberta a 
Sessão. 

Não há expediente a ser lido. 
Concedo a palavra ao nobre Senado Danton Jobim. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro. 
O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex.a desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o objetivo 
de assegurar a participação dos sindicatos e dos conselhos profissionais na ela
b.araçã·o das Leis, submetemos, no ano retra.sado, à apreciação do S·enado, um 
Projeto de Resolução, que recebeu o n.0 21, de 1972. O que S·e pretende no Projeto 
é introduzir no processo legislativo uma participação efetiva de setores repre
sentativos da comunidade. 

Desejamos, Sr. Pr·esLd·ente, Srs. Senadores, destacar alguns aspectos do 
problema e agradecer à Mesa Diretora do Senado o F'arec·er já proferido na 
matéria, favorável à proposição que lhe foi encaminhada. O Projeto dispõe, 
essencialmente, sobr·e os seguint·es pontos: 

Primeiro, assegura aos órgãos sindicais de empregados e empregadores e 
às autarquias controladoras do exercício profissional - tais como: Ordem dos 
Advogados, Ordem dos Economistas, Ord·em dos Médicos, dos Arquit.etos etc. -
o di rei' o à e .se man:festarem perant·e o Relator na Comissão, e, por escrito, 
sobre as proposições de interesse da respectiva classe. Assegura, em primeiro 
lugar, esse direito. Em segundo lugar, dispõe que e.ssas entidad·es terão para 
sua manifestação metad·e do prazo de que dispuser o Relator para apreciar a 
proposição em causa. A razão de s·er des.sa disp·osição é assegu-rar ao responsável 
pelo Parecer sobre a matéria um prazo razoável; metade do prazo de que ele 
dispõe pod-erá ser utilizado por essas entidades para apresentar o seu ponto 
de vista. Posteriormente, o Relator examinará, junto com os demais subsídios, 
aque.a sugestão ou c-ontribuiçãD ofer·ecida pela entidade. 
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Terceiro. o Relator fará anexar ao proc.esso as manifestações recebidas, 
pronunc!ando-se no seu parecer, conclusivam~nte, sobre as mesmas. 

Não será, portanto, uma contribuicão meramente formal ou protocolar; 
impée-se ao Relator o dever de fazer um·a referência aos argumentos, às ponde
rn~'ões formuladas pelas entidades de classe. 

O fundamento dessa proposição é claro: ela se destina, em primeiro lugar, 
a assegurar a setores da comunidade uma participação efetiva no processo 
legis at!vo. É muito importante que o Congr·esso não legisle in abstrato, divor
ciado da realidade, mas que tenha presente, em cada proposição que vai exami
nar, as possív·eis repercussões sobre os diversos s·etores que serão atingidos pela 
medida proposta. Este, um princípio geral de aperfeiçoamento democrático, de 
integração da comunidade na vida do Congresso. 

A segunda razão invocada no Projeto de Resolução, em sua justificação, é 
relativa a uma disposição já constante da Lei. A Consolidação das Leis do 
Trabalho assegura às categorias profissionais - além da função representativa 
da categoria profissional perante a Justiça ou perante os órgãos da Adminis
tração - também a pr·errogativa de atuarem como órgãos consultivos do Poder 
Público. 

Inúmeras vezes temos pedido a atenção das autoridades para essa disposição 
da Consolidação das Leis do Trabalho, e que está na índole da própria organi
zação sindical brasileira. O sindicato é órgão consultivo do Poder Público e, por 
isso, todas as vezes que uma autoridade administrativa ou legislativa deva decidir 
sobre assun:os de interesse dessas categorias é de rigorosa justiça e de interesse 
público ouvir o P·ensamento oficial dessas cat.egorias. 

Esse, o fundamento da proposição. 
A Mesa, sob a sábia orientação de V. Ex.a, Sr. Presidente, apreciou a matéria 

e, através de luminoso parecer de autoria do Senador Antõnio Carlos, manifestou
s.e favorável à medida - d·e certa forma, aperfeiçoando-a com duas ou três 
suge.~tões, que nos parecem da maior valia. Em virtude das sugestões apresen
tar.as, em forma de emenda. substitutiva, o Projeto voltou à Comissão de Justiça. 

O nosso objetivo de ordem práti~a é, neste momento, dirigir à Comissão 
de Justiça e ao Relator em causa un. apelo para que examine com a. possível 
brevidade essa matéria, qu·e poderá contribuir certamente. para o aperfeiçoa
mento do nosso processo legislativo. 

O sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a me permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Franco Montoro, congratulo-me com 
V. Ex.a pela Iniciativa de apres·entar esse Proj,eto de Resolução, do qual tomo 
conhecimento neste instante. Ministro do Trabalho e Previdência. Social que 
fui, no Governo do insigne e saudoso General Gosta e Silva, posso dar o meu 
testemunho de que, por mais de uma vez, projeto de lei de inspiração do Poder 
Executivo, na preparação da mensag.em do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, era enriquecido pela participação, quer dos sindicatos repres,entativos 
da categoria econômlca, quer dos da categoria profissional. Lembro-me bem, por 
·exemplo, que quando se discutia o problema do residuo inflacionário e da 
desvantagem de não fazer a correção entre a estimativa e a realidade da infla
ção brasileira, foi através do sindicato representativo dos bancários e securitários, 
a CONTEG, confederação g.eral dos trabalhadores dessa categoria, que nôs nos 
inspiramos para apresentar ao Excelentíssimo Senhor P'residente uma idéia que, 
felizmente, se transformou depois em Lei, e qu.e corrige, hoje, automaticamente, 
a diferença entre a inflação realizada e a inflação prevista. Também tive uma 
·experiência - para ilustrar o aparte qu·e dou a V. Ex.o.- por participação, até, 
para mim, totalmente inesperada, quando Ministro da Educação e cultura do 
Presidente Médici. E que aquela Confederação dispunha de estudos que me 
surpreenderam, até certo ponto, pois não era matéria afim com a Confederação; 
dispunha de estudos, repito, relativos ao aproveito.mento dos supradotados. E 
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isso estava transformando-se ultimamente, no Ministério da Educação, em 
matéria que, fatalmente, tomaria também a dir·eção do Legislativo mediante 
Mensagem do Executivo. Daí porque pedi permissão a V. Ex.a para interromper 
o seu elucidativo discurso apresentar-lhe as minhas congratulações pela ini
ciativa de V. Ex.a 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a e a magnifica 
contribuição que traz. V. Ex.a aponta exemplos concretos dessa participação; 
um deles de significação histórica para o movimento trabalhista brasileiro. 

Ainda hoje, viajando com um técnico do Ministério da Educação a esse tem
po, ele lembrava que v. Ex.a o convocara para o Ministério para examinar a 
possibilidade de corrigir aquele desvio no cálculo dos resíduos inflacionários, do 
qual V. Ex.a agora diz ter tid·o conhecimen'o ao receber a contribuiçáo das orga
nizações representativas da categoria dos bancários - CONTEC, então dirigida 
pe·o bravo líder Ruy Brito. É uma contribuição concreta, e V. Ex.a prestou ao 
Brasil, aos brasileiros e aos trabalhadores magnífica contribuição, corrigindo, 
nesse ponto, aqueies desvios que se estavam dando com um cálculo inexato do 
resíduo inflacionário. A partir daí, passou a se dar essa correção, e V. Ex. mostra 
bem que esse ato acertado e provindencial teve a sua inspiração no fato de ouvir 
a categoria profissional e receber as sugestões e as críticas que eram feitas como 
uma contribuição para que se corrigisse o defeito apontado e se adotasse uma 
política de interesse nacional e de justiça social. 

Quero, neste momento, ressaltar a importância desse seu depoimento e agra
decer, sinceramente, fazendo justiça a esse ato realmente significativo; um dos 
poucos atos em que, na política salarial, se atende à reivindicação justa dos tra
balhadores brasiloeiros. 

Esse exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trazido em hora tão oportuna 
pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, vem demonstrar a importância dessa 
contribuição. O Executivo, como prova S. Ex.a, utlllza esta contribuição. Dese
jaríamos que o Congresso fizesse o mesmo, e que o Executivo sempre fizesse 
aquilo que foi feito pelo Senador Jarbas Passarinho, ao tempo em que ·esteve no 
Ministério. É uma forma de fazermos, quando tomarmos medidas normativas, 
- não apenas aquilo que nos parece melhor, mas ouvir o interessado, ouvir as 
categorias e, se as razões apr·esentadas forem procedentes, dar o atendimento 
necessário; nunca fechar o ouvido ou impedir a manifestação desses órgãos que 
são legítimos representantes da opinlío pública, em cada um dos s·etores da 
vida pública brasileira. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, o nosso objetivo é destacar a im
portância desta matéria, a sua significação para o aperfeiçoamento de uma 
legis·ação condizente e compatível com a nossa realidade e ligada aos inte
resses e problemas realmente sentidos pela comunidade. 

Eu me congratulo também c·om a Mesa P·elo seu oportuno e brllhant·e parecer 
e solicito à Comissão de Constituição e Justiça que, se unindo a essas várias 
manifestaçõ·es de apoio a proposição venha, com o seu Parecer, permitir a 
pronta aprovação desta medida. Trata-se, como se vê, de ato d·e justiça e de 
profundo interesse público. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Conc.edo a palavra ao nobre sr. Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, Sergipe -
pequeno Estado daquele sofrido Nordeste - progride, desenvolve-se sob todas as 
formas e sedimenta a paz social, correspondendo aos benefícios que advieram 
para o Brasil do Movimento de Março de 1964. O trabalho do povo sergipano, a 
descoberta e exploração de nossas riquezas minerais - e aqui cabe, mais uma 
vez, referência especial à exploração e industrialização do potássio, grandioso 
empreendimento iniciado no Gov·erno Médici e que será levado avante, com o 
mesmo vigor, pelo Governo Geisel -, de toda forma, o meu Estado tem-se mos-
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trado à altura dos ideais vitoriosos em 1964 e que estão permitindo a construção 
nacional. 

S.ergipe sempre foi um celeiro de homens notáveis, que enriqueceram a vida 
cu:tural brasileira. E assim continua sendo, tal como tenho demonstrado. ao 
falar, desta tribuna, sobre numerosos sergipanos que ocuparam ou ocupam pos
tos de importância na administração pública, na empresa privada e nas Forças 
Armadas. 

Justo me parece, assim, expressar, mais uma v.ez, meu regozijo sempre que 
vejo um ilustre coestaduano convocado para posto de destaque na administração 
federal. É o que faço, mais uma vez, ao se dar a posse do Coronel engenheiro 
Adwaldo Cardoso Botto de Barros na Presidência da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, até há pouco exercida, com brilhantismo e capacidade, 
pelo Coronel engenheiro Haroldo Corrêa de Matos. 

Convocado pelo Ministro Euclides Quandt de O~iveira para o cargo, o Coronel 
Adwaldo Cardoso Botto de Barros nele foi empossado e já deu início ao seu tra
balho, revelando sua firme disposição de prosseguir no esforço das administra
ções anteriores, no sentido de instalar o maior número de agências postais e 
telegráficas em todo o interior de nosso território, numa colossal obra de inte
gração nacional. 

Expressando meu regozijo por ver mais esse ilustre sergipano convocado 
para servir ao Governo Geisel, formulo votos para que tenha uma gestão pro
fícua, marcante, nada poupando em prol do Brasil e, de modo especial, desse 
imenso interior de nossa Pátria! 

Sr. Presidente, torno parte deste meu discurso aquele proferido pelo novo 
President.e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao ser empossado no 
cargo pelo Ministro das Comunicações, Comandante Euclides Quandt de Oliveira. 
Curto mas incisivo, o discurso do Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros 
possui conteúdo que torna necessário sua inclusão nos Anais do Senado, junta
mente com os votos d·e feliz gestão que a ele formulamos, em nosso nome e do 
Estado de Sergipe! (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU 
DISCURSO: 

É a seguinte a íntegra do discurso feito pelo novo presidente da ·EICT. 
"Senhor Ministro Euclides Quandt de Oliv·eira recebo de Vossa Exc·elência a 

Empr·esa Brasileira de Correios e 'I1elégrafos. 
Desejo que minhas primeiras palavras sejam d·e .agradecimento .pela con

fiança em mim depositada. 
Procurarei, dentro do trabalho objetivo, em continuidade a laboriosa adminis

tração de meu antecessor. fornecer a Vossa Excelência os elementos necessários 
à ratificação dessa confiança. 

A dissonância inexistirá e a segurança, inovações ·e reallzações serão medidas 
consent::meamente com os interesses desta Empresa e dos valores humanos nela 
existentes. 

Aqueles que acompanharam e ac·ompanham de perto, como nós, o desenvolvi
mento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. no tempo e no espaço, 
credenciam-se a afirmar que o antigo Correios e Telégrafos sofreu radicais 
mudanças, crescendo e aperfeiçoando-se para atender às necessidades impostas 
pelo autêntico desenvolvimento deste Pais ·e hoje. sem sombra de dúvida, é a 
notável Empr.esa que se emancipa, gozando prestígio e realizações em todos os 
Estad·8S de nossa República f,ederativa. 

Senhor Ministro, com justiça enalteço o trabalho admirável do Presidente 
que nos deixa. Com seu profundo conhecimento dos assuntos da ECT, não mediu 
esforços para que a Empresa, sob sua ori·entação, atingisse o fim colimado. Destaco 
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e agrad·eço seu trabalho, em meu nome e de todos os funcionários e servidores 
desta Casa, porque atlvidades doe aélministradores desta têmpera devem ser objeto 
de encômios de todos os cidadão.s conscientes ·e responsáveis, seguindo o exemplo 
salutar do Eng.0 Haroldo Corrêa de Mattos, no cenário das atividades administra
tivas postais e telegráficas, que sábia e ponderadamente se houv·e no encargo, 
procurarei servir esta casa e ao País, com dedicação. 

Devo também foc"lizar aqueles que com esforço !mensurável. ás vezes anó
nimos, mas eficientes, ·em cooperação com <;ens superiores hierárquicos, contribuí
ram para o crescimento e emancipação da ECT. ho.ie uma realldad.e palpitante. 

Esta r·ealidoade palnitante, contudo. deverá ser consolidada tot.almente. e para 
oue isto aconteça. será necessário o continuado esf.orco e trabalho de cada um. 
Tenha-sP. em considerar-ão q11e para distribuir riquezas torn11.-se necessário antes 
rroclnzi-las. E somente com o trabalho metódico e planejado de todos os servi
dores desta Casa, cr!ar-se-ão ·es'>as fontes de ri<;)ueza.s, a fim de que sejam distri
buídas nos programas O.·e ~.ssistência social na melhoria dos nadrões nos cur•os 
de au8rfelçoamento, vitais a Empr.esa, inclusive na formação de mão-de-obra 
própria. 
. Por fim. amigos meus deixando saudoso o dinflmico Sã11 Paulo, e aqui rere
benà-a afetivo acolhiment-o comovido a~radeço esta manifestacão d·e cqrinho, 
concitando os funcion:i.rios ao trabalho .e ao engrandecimento d<Jsta Empresa". 

O SR. PR.ESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre S.emdor 
Antônio Cariar.. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente. Srs. Senadores a par da variada 
e expressiva producão agricola do Estado de Santa Catarina. onde podtlm ser 
alinhadas as culturas de abacate, abacaxi. alfafa. alho, amendoim, av-eia. bana
na, batata doce, cevada, figo, fumo em folha, limã·O, maçã. marmelo, melância, 
noz européia, pera, pêssep;o tomate, uva, destacando-se, em 1972. as producõ·es 
de arroz. cuja área cultivada atingiu 113.624 hectares e o estimativa da nroclu
cão a.lcancou 3.917.856 sacas de 60 auilos. no valor de Cr$ 122.078.67600 (122 
milhões, 262 mil e 958 cruzeiros), de milho, com 688.677 hectares, 20.311.820 sacas, 
no valor de Cr$ 76.314.312,00 <76 milhões, 314 mil e 312 cruz-eiros). de mandioca 
com 151.630 hectares. 2.826.010 toneladas no valor de Cr$ 175.262.958.00 (175 
milhõe.s, 262 mil e 9,58 cruzeiros), de milho. com 688.677 hectares, 20.311.820 sacas, 
no valor de Cr$ 290.721.445,00 <290 milhões, 721 mil e 445 cruzeiros), de soja 
com 115.930 hectar-es. com 1.657.454 sacas. no valor de Cr$ 42.845.424 (42 mi
lhões. 845 mil e 424 crue;eirosl e de trigo com 119.323 hectares. 63.241.784 quilos, 
no valor de Cr$ 34.707.287,00 (34 milhões, 707 mil e 287 cruzeiros), a atividade 
pecuária constitui, igualmente, uma fonte de riqueza digna de menção. 

Em 31 de dezembro de 1972. o rebanho bovino alcançava. em meu Estado. 
2.228.906 cabeças o caprino 238.921. o eqi.iino 353.153, o ovino 314.839 e o suino 
4. 312.830 cabeças - números que falam por si sós. 

Toda <Jssa riqueza é criad,a e se desenvolve num regime de pequena proprie
dade; apenas na microrr-egião agropastoril de Laie.s. que inclui os municípios da 
chamada Região Serrana, encontram-se propriedades de dimensões médias. 

Esse quadro <Jquilibrado do setor primário da Economia é base € sustentacão 
para uma atividade secundária vigorosa e, sob certos aspectos, altamente sofis
ticada. 

A partir da indústria de mineração, localizada no Sul do Estado. S.anta 
Catarina é possuidora de parques industriais na região Oeste no Planalto Norte, 
no Vale do Itajai e no Norte do Estado, onde o número de fábricas concorre com 
a vav\edade dos produtos que of.erecemos aos mercados interno e externo. Na 
rtlgião Norte, cujo pólo é Joinville, e na região do vale do Itajaí. tem se desen
volvido, com origem em pequenas oficinas e fundiçõ-es, uma indústria metalúr
gica que pode se ombr-ear àquela que opera nos grandes centros da R·egião Cen
tro-Sul do País. Hoje, produzimos motor.es, autopeças, implementas rodoviários. 
tanques especiais, silos, reservatórios e serviços de recondicionamento de caldei-
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ras, conexões elétricas. tubos, tornos e um s·em-número de produtos que se cons
tituem numa extraordinária riqueza, capaz de absorver. em nível crescente, mão
de-obra especializada ou semi-especiallzada. São pequenas e médias empresas, 
genuinamente nacionais, desempenhando um papel singular na Economia do 
meu Estado e do Brasil. 

Os índices reais de comportamento, no período 1971/1972, das indústrias 
metalúrgica, mecânica, de material ·elétrico e de material de comunicações e 
:!e material de transportes, atingiram, respectivamente. 128,13%; 141,19%; 
132 05% ·e 175,54%, demonstrando uma extraordinária vitalidade. 

T·cda .essa produção, a e:K!emplo do que ocorr·e com os nossos tecidos, com a 
nossa cerâmica, com o nosso papel, com a nossa porcelana, com os nossos 
cristais, com -os nossos artefatos de madeira, com a nossa .produçã·o de pescado, 
se distingue pelo seu alto padrão eLe qual!dad·e. 

Ocorre. contudo, no momento, um grav·e problema, de cuja solução depende 
a sobrevivência dessas indústrias modelares. Quero r·ef·erir-me à escassez de 
matéria-prima: chapas laminadas a quente ou a frio, barras de aço chato para 
molas, vigas, cantoneiras e chapas de aço e outros tipos de produtos siderúrgicos. 

A par da falta desses materiais, seus pl\eços ·estão atingindo níveis insupor
táveis. 

Sr. Presidente, diante da calamidade que se abateu sobr.e a região Sul do 
Estado, atingindo uma área de 10 mil quilómetros quadrados. com uma popu
lação de 500.000 llabitantes, é imperioso que o Ministério da Indústria e do 
Comércio intervenha no mercado e assegure o fornecimento de matéria-·prima 
a essas indústrias catarinenses. A .Companhia Siderúrgica Nacional, a Compa
nhia Siderúrgica .Paulista, COSIPA e ACESITA e outras indústrias particu1al'es 
pod·erão destinar quotas substanciais de sua produção de forma a, ainda que 
indiretamente, auxiliar Santa Catarina na crise que atravessa. 

Tenho recebido, Sr. Presid•ente, uma série de apelos de pequenos e médios 
industriais, meus coestaduanos, no sentido de ajudá-los na busca de uma solução 
capaz. Vou encaminhar todos el.es, como já fiz com alguns, ao Exmo. Sr. Minis
tro da Indústria ·e do Comércio, fazendo, igualmente presente o problema ao 
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 

Desta Tribuna cabe-me endereçar um apelo veemente ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, no sentido de determinar que, procedido um 
levantamento cuidadoso das necessidades de matéria-prima das indústrias cata
rinenses do ramo sejam estabelecidas quotas a preços razoáveis d·e tais matérias
primas, de modo a atender à pequena e média indústria eLe Santa Catarina. 

A situação é grave. Só uma indústl\ia de Blumenau conta. atualmente, com 
~30 empregados e um faturamento médio mensal de Cr$ 1.348.000,00 (um milhão, 
trezentos e quarenta e -oito mil cruzeiros). Sua paralisação, nesta hora. teria 
profundos reflexos ll!egativos em nossa Economia. O mesmo poderia dizer das 
outras empresas interessadas. 

É. assim, com absoluta confiança que deixo aqui este apelo, na certeza de 
que o Gov•erno do Exmo. Sr. Presid.ente Ernesto Gelsel será sensível aos propó
sitos de trabalho .e colaboração da indústria catarinense. 

Era o que .eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobr·e Senador 

Virgíl!.o Távora. 
O SR. VIRGiLIO TAVORA - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, continuamos 

hoje a análise da situação ·económica financeira de nosso País no período 1969 
a 1973. ontem não levada a cabo pela ausência, aqui em Plenário, do nobre 
representante, por São Paulo, Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro - Obrigado a V. Ex.ll. 
O Sr. Virgílio Távora - Hoje permitimo-nos, dispondo de atualização dos 

dados pertinentes (até fins do mês passado) apres·entar o r.esultado do setor 



- 184-

Externo. valendo-nos das Assessorias do Ministério da Fazenda e do Banco Cen
tral do Brasil, como fonte de consulta. 

Serão expostos sucessivamente, nesta e talvez na .próxima Sessão, os números 
relativos a: 

1 -Balanço de Pagamentos -Serviços - Movimento - Líqüido de In
vestimentos - Direto e de Capitais 
2 - Endividamento Externo -Perfil da Dívida Externa, Coeficientes que 
a medem (Vulnerabilidade e Proteçã.o) 
3 - Exportações FOB- Exame do período 1968 a 1973, globalmente e se
gundo os principais produtos constantes da pauta: café, açúcar, cacau, 
algodão, minério de ferro, manganês, soja, carne bovina, produtos indus
trializados. 

4 - Importações FOB - Exame do mesmo período 11968 a 1973) glo
balmente e segundo .seus principais itens - matérias-primas, maqui
naria, trigo e petróleo. 

Este ·exame se faz tanto mais mister quanto não são hoje poucas as críticas 
:10 "modelo de abertura para o exterior", um dos instrumentos adotados pela 
Revolução para acelerar nosso desenvolvimento, críticas estas, menos tencio
nando atingir aquele e mais ambicionando combater este. cuja validade é inqües-
tionável. · 

A apresentação de números - frisamos - atualizados, tão próximos ela 
verdade quanto possível, que servirão de base para futuras àiscm.sõe3 é, pois, 
tarefa preliminar a cumprir. E isso não só no .set.or Externo, como o far·81110s 
futuramente no de Controle da Inflação, Distribuição d•e Rendas, Taxas ele Cres
cimento do Nordeste e tantas outras questões ora em debate nas duas Câmaras 
do Congresso. 

Assim sendo, tratemos inicialmente do item 1, no que diz respeito a·o Balan~o 
de Pagamento e aos Serviços. · 

Os Quadros 1. 2, 3 e 4, anexos à nossa oracão, bem documentam a ·cvolucão de 
no.sw Balanço de Pagamentos. · · 

Os Hiatos de Recursos vieram a ter expressão real a partir de 1971, atingindo 
sucessivamente os níveis de US$ 853 milhões. US$ 932 milhões, ch·eganào em 1973 
a USS 681 milhões. Os superavits do balanço de pagamento (ou seja a variaçiío 
das reservas líqüidas), sem maior rep~:esentação em 1968, situaram-se nos três 
anos seguint·es na ordem de grandeza de meio bilhão de dólares (549 milhões. 
US~ 545 milhões, US$ 530 milhões respectivamente no~ três nno.sl, atingindo 
USS 2.439 milhões em 1972 para chegar a US$ 2.194 milhões, em 1973. 

No mesmo espaço a Balança Comercial superavitária em 1968 a 1970, defici
t.ária nos dois anos .seguintes, passou àquela primeira condição em 1973 -
I- dado atualizado - + US$ 123 milhõ·es), ano em que exportação e importação 
atingiram resultados nunca antes alcançados. 

O Quadro n.0 3 é elucidativo. Dá-nos o retrato do Financiamento do Re
sultado, em que a Contas Líqüidas com o FMI, atingiram respectivamente em 
1971 1972 .e 1973 os valores de US$ 47 milhões, US$ 70 milhões e US$ 33 milhões. 
o.s Haveres de Curto Prazo tiveram aumento também de US$ 635 milhões, US$ 
2.569 milhões e US$ 2.810 milhões, e as Obrigações a Curto Prazo mostraram redu
ção nos mesmos anos de US$ 152 milhões, US$ 200 milhões, US$ 649 milhõe3. 

Complementação necessária, o Quadro n.0 4- Haveres e Obrigações - dá-nos 
r.s valores daqueles, nos anos de 1972 e 1973, situados respectivamente em US$ 
4 950,2 milllões e US$ 7.792,9 milhões, números que descem a US$ 4.420,2 milhões ·e 
USS 6.613,9 milhões, quando descontadas estas, em valores de USS 530 milhões e 
USS 1.179 milhões. Aqui é .pertinente lembrar qu•e a Variaçfto dos Haveres L'qii:dos 
1--2.193,7 milhões, no caso) é a que representa o Financiamento d-o Superavit do 
Balanço de Pagamento. 
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A análise dos Quadros seguintes, 5 6 e 7, nos dá uma v1sao completa do 
subsetDr Serviços. E, aí, poderemos, ao 'tacto de enunciar dados, tentar tirar já 
algumas conclusões. 

O primeiro destes quadros mostra a evolução do saldo líqüidD negativo dos 
Serviçoo no período 1967/1971, 1972 e 1973. Por ele se vê que, em 1973, este saldo 
atingiu o dobro da média entr.e 1967 e 1971, havendo o item Transportes quase 
triplicado, e aqueles outros de Viagens Internacionais, Renda ele ca.pitais e Des
pesas Governamentais duplicado seu montante. 

O outro quadro apresenta, um por um, de 1968 a 1973, d·etalhadamente, os 
Serviços-não-fatores, ou seja, com exclusão daqueles relativos a pagamentos, a 
fatores de produção, juros e dividendos. Os primeiros, j)lntos com o sal~o .da 
balança comercial (FOBl, conforme aqui foi explicado varias v·ezes, con.stltul o 
já discutido mato de Recursos. É de se comentar, conforme atrás :usinalado, itens 
que merecem a nossa atenção: 

1.0 - Constitui um fato novo em relação aos anos anteriores, que a nossa 
rec.eita de serviços, que até 1969 nunca havia ultrapassado US$ 200 mi1!1ões, al
cançasse, em 1972, US$ 557 mUhões •e, em 1973, o valor já significativo d·e US$ 
1 bilhão. 

2.0 - Outro ponto a ressaltar é quanto ao item transporte. Encontramos, em 
1973, uma fonte de receita de US$ 222 milhões, dos quais US$ 142 milhões em 
fretes. 

Neste passo, permitíamos, fazendo uma pequena digressão, informar à Casa 
que, no ano de 1973, os fretes realizados por navios de bandeira brasileira apre
sentaram a e:xipansão de 32,3%, segundo dados liberados pela Superintendência 
Nacional de Marinha Mercante. Estes algarismos terão mais signlficaçii.o se 
virmos que no ano em tela os fretes cobriram, entre importação e exportação, 
um total de US$ 1.266,5 milhões. Destes, USS 643,4 milhõeo corresponden tcs a 
exp.ortações e US$ 623,1 milhão a importações. 

No primeiro caso (exportação), teríamos: para bandeira brasileira US$ 133 3 
milhões e para bandeira estrangeira US$ 510,1 milhões e, no segundo caso (impor
tações), teríamos: para bandeira brasileira US$ 408 milhões e para band·~ira 
estrang.eira US$ 214,5 milhões. O que representa isto? 

O que representa isto, em avanço em direção àquela meta dos 50%, que todo 
país exportador deseja alcançar, é ocioso enfatizar aqui. Mas, ainda no Setor de 
Serviços, temos um quadro :para o qual nos permitimos chamar a atençã<! de 
toct.o.s os Srs. Senadores. É o de n.0 7, que nos dá, discriminadamente, no per,odo 
1967/71, 1972 e 1973, a Receita e Despesa ào subsetor Serviços. 

Nas "Rendas de Capitais" vemos a Receita crescer, sucessivamente, de US$ 29 
milhões a US$ 133 milhões e US$ 401 milhões, enquanto a Des.pesa teve uma 
correspondente ascensão de US$ 333 milhões a US$ 653 milhões e a US$ 1.033 
milhões. 

Dest.e item destaquem-se, como pontos a assinalar, Juros e Lucros e Divi
dendos. a cujo respeito tanto já foi dito nest·e Plenári·o, como um dos n.rgumentos 
a invalidar a existência de reservas consideráveis como as que o Brasil hoje 
ostenta internacionalmente. 

Coloquemos a questão em seus verdadeiros termos: 
.Juros - O subi tem teve a sua Despesa elevada de US$ 238 milhões a USS 489 

milhões e US$ 834 milhões nos períodos considerados, enquanto sua Rec·eita subiu, 
respectivamente, de US$ 28 milhões a US$ 130 milhões e US$ 400 milhões. no ano 
passado. 

Neste passo, permitimo-nos dar, aqui, uma explicação: 
A maior fonte de receitas nos itens de serviços encontra-se - e é reconhecida 

por um dos órgãos mais responsáveis do jornalismo brasileiro - nos juros rece
bidos do emprego dessas nossas reservas. Orçam eles em 400 milhões de dól~trcs. 
que foi ating·icto partindo do tempo entre 67/71, como assinalamos. ·~m que .sonn
vam apenas 28 milhões de dólares. Esses juros têm a sua origem principal na 
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aplicação, no exterior, de nossas reservas. E para calcular a rentabilidade das 
reservas, se tomarmos ~or base o montante destas em 31 de dezembro de 72, 
verificar·emos que ela se elevou a 9;56%, no ano .passado. Tal rentabilidade merece 
ser comparada com os juros que nós paga;mos por essa dívida ·externa. Para •3felto 
de comparação, podemos tomar por base o montante da dívida externa a 31-12-73, 
e a importância dos juros pagos, o que, naturalmente, é uma base a.penas apro
ximada - reconhecemos - já que pagamos juros sobr·3 empréstimos realizados, 
também, em 1973. Interessante notar que a taxa de juros pagos foi do valor 9,14%, 
o que quer dizer que conseguimos obter para as nossas reservas rentabilidade nada 
a desprezar, da ordem de grandeza - S·enão superior - daquela que atinge 
nossos credores. 

Lucros e Dividendos - os números relativos à "Despesa", que correspondem 
à tão discutida Remessa de Lucros e Dividendos para o Exterior, nos mostram 
sua relativa modéstia. São eles, respectivamente: US$ 95 milhões a US$ 164 mi
lhões e US$ 199 milhões, nos períodos considerados, menores SrJ. Senadores, que 
aqueles que traduzem as despesas com Turismo particular (US$ 115 milhõ-es, US$ 
200 milhões, US$ 245 milhões). 

Por sua vez o Subitem Administração e Assistência Técnica situou-se quase 
no mesmo patamar de Despesas que a citada Remessa de Lucros (US$ 84 mllhõ.es, 
USS 148 milhões e US$ 152 milhões). 

Neste passo, fazemos apelo à mesma publicação- O Estado de S. Paulo, tranJ-
crevendo: 

"Talvez mais significativo ainda seja o fato de que a título de assistência 
técnica conseguimos, no ano passado, uma receita de US$ 70 milhões. 
equivalente a 52,2% dos gastos realizados sob o mesmo título. O Brasil 
já se torna um País fornecedor de serviços técnicos, o que era impensável 
alguns anos atrás." 

Mais, ainda, no ano passado, no título "Marcas e Patentes", o Balanço de 
Serviçcs, ao contrário do que todo mundo pensa, apresent~u Sr. Prezidente e Srs. 
Senadores, superavit, pequeno, mas, superavit: gastamos US$ 5 milhões e c·~
lhemos US$ 6 milhões. 

É. r·ealmente, a primeira vez que nos deparamos com este fato na no.ssa 
história económica. 

Passemos, em seguida, ao Movimento de Capitais e Investimentos Diretos. 
Para isto, estão os anexos Quadros n.0s 8, 9, 10, 11 e 12. 

O primeiro de n.0 8, dará aos Srs. Senadores uma visão do Movimento Líqüido 
de Capitais. Por ele s·e constata que este Movimento de Capitais a Curto Prazo, 
superavitárío em 1971 e 1972, tornou-se deficitário em 1973, o que se ·explica pelo 
freio imposto à entrada de Capitais ·a Curto Prazo graças a medidas tomacla.s ::. 
partir do início do segundo semestre do ano passado. 

Em compensação, o Movimento a Médio e Longo Prazos teve um crescimento 
constante, nos três anos, considerados US$ 3.471 milhões e US$ 3.841 milhões. 

O Quadro n.0 9, abrangendo um período maior, nos dá este Movimento a 
Médio e Longo Prazos, detalhadamente, nos períodos 1967 /'11. 1972 e 1973 nos 
quais os ingressos foram, r·espectivamente, US$ 1. 354 milhões, US$ 4. 844 milhões, 
USS 5.682 milhões, com saídas r·espectivas deUS$ 699 milhões, US$ 1.373 milhões 
milhões e US$ 1.841 milhões, do que resultariam saldos líqüid03 de US$ 655 mi
lhões, US$ 3,471 milhões, US$ 3.841 milhões. 

Do total de "Ingressos" chama a at,enção, ao contrário do que afirmado por 
vezes na Câmara Baixa ·de nosso País, o crescimento do item "Investimento~". 
que da média de USS 149 milhões, no período de 1967/1971, foi a USS 39G m!lhões 
em 1972 e a USS 1.020 milhões em 1973, e dentro do item "EmpréstJmo ·e Finan
ciamento" re.ssalta o vulto da parte que não em moeda. ou seja, em "Mercadorias 
c Equipamentos", que, em 1973, chegou - só ela - a US$ 1.053 milhões. 

O Movimento Liqüido de Investimentos Diretos, Posição ele Investimento., 
segundo os Países e Blocos Económicos e de acordo c,om os ramos de atlvldacle 
nos são dados pelos Quadros 10, 11 oe 12. 



- 187 -

Estados Unidos (US$ 1.455,5 milhões), Alemanha (US$ 523.8 milhões), Suíça 
mss 327,7 milhões). Reino Unido (US$ 315,6 milhões), Canadá (US$ 322,2 mi
lhões) e Japão (USS 232,2 milhões) se apresentam como os países maiores inves
tidores (até junho de 1973) em nossa Pátria. 

Quanto aos ramos de atividades em que são aplicados esses investimentos. 
avulta, em primeiro lugar, o Químico (US$ 805,2 milhõesl. e, em seguida, o de 
Material de Transporte (US$ 630,9 milhões, dos quais US$ 594 milhões corres
pondendo a Veículos Automotores e Autopeçasl, Material Elétrico ·e de Comu
nicações (US$ 300 5 milhões), Metalúrgica (US$ 328 milhões), Consultaria. Re
presentação, Participação, Administração de Bens e Publicidade (US$ 224,7 mi
lhões) e Indústria Mecânica (US$ 210,3 milhões), números estes a :erem com
parados com os do setor financeiro, em que esses investimentos mal atingem a 
casa de 100 milhões (US$ 109,1 milhões para sermc.s mais preci:os). 

Sr. Presidente ·e Srs. Senadores, não ignoramos que o enunciar de tantos 
números é fastidioso, mas ·ele se torna necessário, para que, com uma base comum 
de dados- que podem ser refutados, no entanto. até que o sejam. para nós válidos 
se apresentam - possamos, então, discutir com firmeza. mas sem paixão, os 
resultados desta política em todos os diferentes setores que anunciamo.> .. quando 
ele nossa :primeira intervenção. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em outra Sessão a fim de não cansar este 
Plenário - o tempo a nós destinado se acha esgotado - abordaremos o pro
blema do endividamento e das exportações e importações, após o que, fac·e a esse 
conjunto de dados apresentados, começaremos, então, a discussão dos frutos do.~ 
resultado.s dos últ1mos cinco anos de administração revoluc;onária. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIRGTLIO TÁVORA EM 
SEU DISCURSO: 

QUADRO 1 

BALANÇO DE PAGAMENTOS- ANALISE 

1968/1972 - Dados definitivos 

1973 - Estimativa preliminar 
-------·-- ·-· -------

Discriminação 1968 196 9 

I - BALANÇA COMER-
CIAL.............. 26 3 18 

Exportação (!i'OB) 1.881 2.3 11 

Importação (FOB) .. .. .. . 1.855 1.99 3 

II -SERVIÇOS NAO-FA-
TORES 1/ . .. .. .. . .. - 284 - 32 2 

Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2 11 

Despesa . . . . . . . . . . . . . . . . . - 436 - 53 3 

III- HIATO DE RECUR-
SOS CI+IIl .. .. .. . .. - 258 

IV - MOVIMENTO Lí
QUIDO DE INVESTI 
TOS DIRETOS 2/ . . . - 23 I 

4 

96 

1970 1971 

-

232 -363 
2.739 2.882 
2.507 3.245 

-411 - 400 
254 293 

- 665 - 783 

-170 - 853 

13 50 

1972 1973 

-244 123 
3.991 6.198 
4.235 6.075 

-6.88 -- 804 
283 379 

- 068 1.183 

-- 932 6 .mn 

157 743 
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Discriminação 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

v - SERVIÇOS-FATO-
RES 3/ ............ -44 -45 - 51 -48 -41 -22 

Receita •• o •• o ••• ' ••• o ••• 41 57 74 105 143 220 
Despesa ••••• o ••• o ••••••• -85 - 102 - 125 - 153 - 184 242 

VI - TRANSFEMNCIAS-
LíQUIDO .......... 22 31 21 14 5 28 

Privadas ............ ' .. ' 5 14 13 12 1 22 
Oficiais .................. 17 17 8 2 4 6. 

VII- ITENS FINANCEI-
ROS 

DIVERSOS •• o ••••••• 120 - ln2 184 110 414 41 

Outros Capitais •••••••• o 12·1 -51 92 119 -22 228 

Erros e Omissões ••••• o. o -1 -41 92 -D -- 187 436 

VIII - JUROS .......... -144 - 182 -234 - 3C'2 - 359 - 434 

Receita .................. 10 22 50 42 130 400 

Despesa •••• o ••••••••••• ' - 154 -204 -284 -344 -489 - 834 

LíQUIDO (III a VIII -
- (B-A) - 327 - 206' - 24G - 1.(!29 - 756 -325 

A- VARIAÇAO DE RE-
SERVAS LíQUI- -32 755 -545 - 530 - 2.439 - 2.194 
DAS 4 ••••••••••• o 

B -EMPRÉSTIMOS E FI-
NANCIAMENTOS 
EXTERNOS •••••• o. 359 239 79,1 1.559 3.195 2.519 

Curto Prazo ............. 267 - 549 3.4 343 38 - 399 

Entradas .......... ' ..... 603 821 611 883 805 8 

Amortizações o. o ••• o •• ' •• 
- 336 - 582 -577 - 540 - 767 -407 

Médio e Longo Prazos ... 92 516 757 1.216 2.918 

Entradas O O O 0 O 0 O I O o O O to o O 
572 1.00.2 1.422 2.059 4.353 4.565 

Amortizações ......... '. - 480 -486 - 6fl5 -849 -- 1.196 1.647 

OBS.: 

1. Ndo Inclui os serviços relativos n pnsamcntos a !atares de produção, lncluldos nos Itens IV, 
V c VIII, ver QUADRO 6. 

2. Ver QUADRO 10. 

3. Inclui os serviços relativos n pnsnmentos a !ntorcs de produçtl.o, exclusive lucros, juro• e 
dividendos considerados uns llnlms IV e VIII deste Quadro. 

4. Sinal mcnoM =:; l,;ual ao superavit do bulnnço de pugnmontoH. 
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QUADRO 2 

BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Discriminação 1971 

1. Balança Comercial FOB ............... . - 341 
Exportações ........................... . 2.904 
Importações ............................ . - 3.245 

2 . Serviços ................................ . - 980 
Receitas ............................... . 421 
Despesas 1/ ............................ . 1.401 

3. Transferências Unilaterais .............. . 14 
Receitas ............................... . 95 
Despesas ............................... . 81 

4. Transações Cm;ren1les (1+2+3) ......... . - 1.307 
5. Movimento Líqüido de Capitais 1/ ....... . 1.846 
6. Erros e Omissões ....................... . -9 
7. Superavit t4+5+6l 00 00 00. 00 oo oo. 00 00 00. 530 
8. Financiamento do Resultado 2/ ........ . - 530 

Operações com o FMI .................. . -47 
Haveres a curto prazo ................. . - G:>5 
Obrigações a curto prazo ............... . 152 

1. Exclusive Reinvestimentos. 

2. Haveres: Sinal negativo Indica aumento. 
Sinal positivo Indica redução. 

Obrigações: Sinal negativo Indica reduç!lo. 
Sinal positivo Indica aumento. 

QUADRO 3 

BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Financiamento do Resultado 

Discriminação 1971 

I, Contas Liquidas com o FMI •••••••• o.' •• - 47 

~ Hav·eres a Curto Prazo (aumento -) - 635 -o o o 

Autoridades Monetárias ••••• o' ••••••••• ' -490 
Bancos Comerciais • o.' •••••• ' •••••••• o •• - 145 

3. Obrlg·ações a Curto Prazo (redução -) + 152 

Autoridades Monetárias • 'o ••• o ••••• o •• '. - 7 

Bancos Comerciais • ' •• ' ••••..••• ''.o.' •. + 159 

TOTAL • o ••••••• ' •• o' •••• ''.'' ••••••••••• ' •• - 530 

USS Milhões 

1972 1973 

- 244 - 123 
3.991 6.198 

- 4.235 - 6'.075 
- 1.250 - 1.458 

557 1.000 
1.807 2.458 

5 28 
104 129 

99 101 

- 1.489 - 1.307 
3.492 3.688 

436 - 187 
2.439 2.194 

- 2.439 - 2.194 
-70 -33 

- 2.569 - 2.870 
200 641 

USS Milhões 

1972 1973 

- 70 - 33 

-- 2.569 - 2.810 
2.468 - 2.353 

- 101 - 457 

+ 200 + 649 

+ 55 - 10 

+ 145 + 665 

- 2.139 - 2.194 
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QUADRO 4 

HAVERES E OBRIGAÇõES 

Conceito e Balanço de Pagamentos 
USS Milhões 

Posição cm Variação em 1/ 
Discriminação 

1972 1973 1973 

1. HAVERES (I+IIJ .................. ' 4. 950,2 '7 o 792,9 - 2.842,9 

I- Autoridades Monetárias la+bl ... 4.512,0 6. 898 1 -2.386,1 

a) Liqüidez Internacional .............. 4.183,2 6.416,7 - 2.233,5 

-Ouro o o •••••••••••••••• o. o ••• o •••••• ' 50,4 56,0 - 5,6 
- Direitos Especiais de Saque •• o •••••• 170,4 189,6 - 19,2 

- "Tranche" Ouro no FMI - Posição 126,3 6.'030,8 - 14,0 

- Div!.sas •••••••••••••••• o •• o •••••••• o. 3.836,1 140,3 - 2.194,7 
b) Outros Haveres ...................... 328,8 481,4 - 152,6 

II - Bancos Comerciais ................ 438,2 894;8 - 456,6' 

2 o OBRIGAÇõES (I!I+IVJ ••••••••••• o. 530,0 1.179,0 + 649,0 

III -Autoridades Monetárias •••••• o ••• 61,1 45,5 - 15,6 

IV - Bancos Comerciais .............. ' 468,9 1.133,5 + 664,6 

3 o HAVERES LíQüiDOS (1-2)2/ •• o ••• ' 4.420,2 6.613,9 - 2.193,7 

I/Haveres: Sinal negativo Indica aumento. 

Sinal positivo Indica redução. 

ObrlgaçOes: Sinal negativo Indica redução. 

Sinal posltvo Indica aumento. 

QUADRO 5 

SERVIÇOS - SALDO LIQtl'IDDO 
USS Milhões 

Discriminação 1967171 1972 1973 

Viagens Internacionais •••••••••••• o o.' ••••• - 102 - 178 - 205 

Transportes • ' ••• o •••••• o' •••• o ••••• o. o ••••• - 143 -338 - 411 

S·eguros •••• ' ••••••••••••••••• o •••• o o o ••••• • - 6 - 13 - 19 

Renda de Capitais '.o o o.' ••••• o •••••••••••• -304 - 520 - 632 

Gove·rnamentals ............................ - 70 - 120 - 146 

Diversos .................................... - 77 - 81 -- 45 

-702 - 1.250 - 1.458 



Discriminação 

TOTAL ( liqüido) ••• o •••• 

Receita • o ••••••••••• 

Despesa ............. 
Viagens Internaci-onais .. 

Receita •••• o. o ••• o •• 

Desp-esa •••• o.' o ••••• 

Transport.es • o. o. o •••••• o 

Receita .. ' .......... 
Despesa ............. 

Segu·ros o •• o ••••• o ••• o ••• 

Receita o •••••••••••• 

Despesa •••••• ' •• o. o. 

Governarnen tals • o ••••• o. 

Receita •••• o •••••••• 

Desp·esa o •••• o o •••••• 

Diversos o ••••••• o •• o •••• 

Receita • o ••• o •••• o •• 

Desp·esa ••••••• '.o ••• 
·--------

-

Discriminação 

TOTAL 

Viagens Int-ernacionais .. 
Turismo ............. 
Out.ras ••• ' •••••• o ••• 

Transportes •••••••••••• o 

Fretes ............... 
Outros ••••••••••• o •• 

Seguros • ' ••••• o o. o. o. o o o 

Renda de Capitais o. o •• 

Lucros e Dividendos 
Juros ................ 

Governamentais ......... 
Div·ersos •• o o o. o o. o o o •• o o 

Administração e As-
sistência técnica • o •• 

Marcas e Patentes 
Aluguel de Filmes Ci-
nem a to gráficos • o ••• 

Corretagens e Comiss, 
sões .............. -.. 
Direitos Autorais ... 
Assinaturas de Jornais 
e Revistas .. ' ....... 
Outros o o •• o ••• o o.' o. 

SALDO .............. 
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QUADRO G 
SERVIÇOS NÃO-FATORES 2/ 

1968172 - Dados definitivos 
1973 - Estimativa Preliminar 

1968 

-284 
151 
435 

- 12~ 
17 

138 
- 64 

91 
155 

- 9 
8 

17 
- 62 

23 
85 - 28 
12 
40 

1969 

-322 
211 
533 - 89 
28 

117 
- 135 

126 
2lll 

- 11 
8 

19 
- 64 

28 
92 

- 23 
21 
44 

QUADRO 7 
SERVIÇOS 

1967171 

1970 1971 

-411 -490 
254 293 
665 783 

- 130 - 13o5 
30 36 

lGO 171 
- 1185 -255 

159 1158 
344 413 

- 13 + 7 
10 34 
23 27 

- 69 - 85 
36 42 

105 127 
- 14 - 22 

19 23 
33 45 

1972 

Receita Despesa Receita Despesa 

295 997 557 1.807 

25 127 38 216 
22 115 32 200 
3 12 6 16 

116 259 169 507 
59 125 H6 195 
57 134 53 312 
13 19 17 30 
29 333 133 653 
1 95 3 164 

28 238 130 489 
33 103 39 1·59 
79 1:55 161 242 

21 84 49 148 
2 8 4 6 

o 8 73 13 

29 3 1 11 
o 2 o 5 

o 3 34 7 
27 48 - 57 
- 702 1.250 

USS Milhões 

1972 1973 

-688 -804 
280 379 
968 1.183 

- 178 -205 
38 59 

216 264 
-338 -411 

168 222 
506 633 

- 13 - 19 
17 1.'5 
30 34 

- 119 - 146' 
:)9 66 

158 2112 
- 40 - 23 

1.'8 17 
58 40 

USS Milhões 

1973 

Receita Despesa 

1.000 2.458 

59 264 
51 245 
8 19 

222 6•33 
142 207 
80 426 
15 34 

401 1.033 
1 199 

400 834 
66 212 

237 282 

77 1152 
6 6 

o 10 

100 17 
1 7 

1 8 
52 82 
- 1.458 
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QUADRO 8 
CAPITAIS 

1. A Curto Prazo • o.' ••••• o •••••••••••••••• 

2. A Médio e Longo Prazos ............ '' ... 

TOTAL ••••••••••••••• o •• o o ••••• o o ••••••• o. 

1) Exclustvc relnvesttmcntos. 

1971 

486 
1.360 

1.846 

QUADRO 9 
MOVIMENTO DE CAPITAIS 

A Médio e Longo Prazos 1967/71 

INGRESSOS •••••••• o ••••• o ••••••• ' •• o ••••• 1.354 
1. Investimentos •••• o ••••• ' ••••••••••• ' ••• o 149 

Em equipamentos •••• o o •••••••••••••••• 4 
Em Moeda •• o ••••••• o •••••••• o •• o •••••• o 145 

2. Empréstimos e Fina;nciamentos •• o •••••• 1.121 
Em Mercadorias e Equipamentos ....... 406 
Em Mo·eda •••• o •••••••••••••• o • ' o ••••••• 715 

3. Outros ••• o ••• o •••• o ••••• o •••••••••••••• o 84 
SAÍDAS o •••••••••• o •••••••• o •••••••••••••• o 699 
1 Investimentos • o ••••••••• o •••••• o •••• o o ••• 26 
2. Empréstimos e Flnanciam,entos • o •• o ••••• 589 

Empréstimos compensatórios • o ••••••••• o 94 
Demais o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 495 
3. Outras ............................... 84 

SALDO ..................................... 655 

QUADRO 10 

USS Milhões 

1972 1973 

21 - 153 
3.471 3.841 

3.492 3.688 

uss Milhões 

1972 1973 

4.844 5.682 
396 1.020 

17 5 
379 1.015 

4.300 4.547 
819 1.053 

3.481 3.497 
148 11.5 

1.373 1.841 
78 7~ 

1.202 1.662 
54 42 

1.148 1.620 
93 100 

3.471 3.481 

MOVIMENTO LIQüiDO DE INVESTIMENTOS DIREITOS 1 

1968172 - Dados Definitivos 
1973 - Estimativa Preliminar USS Milhões 

Hiscriminação 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Movimento líquido de In- -23 96' 13 50 1'57 743 
vestimentos Diretos .. 

Investimentos Brasileiros - 2 - 12 - 14 - 1 - 19 - 32 
Receita (retorno) .. o o o 7 4 1 
Despesa ............ - 2 - 12 - 14 - 8 - 23 33 

Investimentos estrangei- ól3 189 146 169 337 973 
ros(a) ................ 

Receita .......... '. 81 210 164 207 302 1.018 
Despesa (retorno) .. - 18 - 21 - 18 - 38 - 55 -- 45 

Lucros e dividendos ... - 8<1 - 81 -110 - 118 - 161 -198 
Receita . ' .......... o o o 3 3 1 
Despesa (bJ ........ -84 - 81 - 119 - 1211 - 164 - 199 

Líquido de investimentos -· 21 + 108 + 27 + 48 +173 + 774 
estrangeiros (c=a+b) 

.J.J Exclusive reinvestimentos. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 
1973, de autoria do Sr. Senador Nelson carneiro, que veda a dispensa da 
empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do mo
mento em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá outras 
providências, tendo 
PARECER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido, dependendo da votação 

do Requerimento n.0 39,. de 1974, de adiamento da discusão. 
O referido requerimento, de autoria do Sr. Senador Virgíllo Távora, solici

tando audiência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, deixou de ser 
votado em Sessão anterior por falta de quorum. 

Estão presentes na Casa 26 Srs. Senadores. Não há quorum para a votação 
do requerimento. Em conseqüência, a discussão da referida matéria fica sobres
tada, nos termos do § 7.0 do art. 311 do Regimento Interno. 

O mesmo procedimento teremos quanto ao item 2. 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, 

de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que permite a rea
lização do casamento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil 
acesso à autoridade competente, tendo 
PARECER, sob n.0 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituc:onalidade e juridicidade e no 

mérito, pela aprovação com a emenda que apresenta de n.0 1-CCJ 
<votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos Linden
berg), dependendo da votação do Requerimento n.O 40, de 1974, de 
adiamento da discussão. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou declarar enc·errada a Sessão, designando 

para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei til) Senado n.0 5, de 1973, de 

autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que ved&.. a dispensa da empregada grá
vida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o empregador 
é cientificado da gravidez, e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n.0 816, de da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido, dependendo da votação do Re

querimento n.o 39, de 1974, de adiamento da discussão. 
2 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que permite a realização do casa
mento civil perante testemunhas, nos lugare3 de difícil acesso à autoridade com
petente, tendo 
PARECER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e no mérito, 

pela aprovação, com a emenda que apresenta de n.0 1-CCJ (votos vencidos 
dos srs. Senadores Eurico Rez~mde e Carlos Lindenberg), dependendo da vo
tação do Requerimento n.0 40, de 1974, de adiamento da discussão. 
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3 

Discussão, em primeiro turno, ·do Projeto de Lei do Senado n.o 88, de 1973, de 
autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o exercício da pro
fissão de lavador e vigia autõnomo de veículos automotores, e dá outras provi-
dências, tendo ·· 
PARECERES, sob n.0s 727 e 728, de 1973, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade, e 
- de Legislação Social, favorável com emenda que apres.enta de n.0 1-CLS. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 35 minutos.) 



33.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 

enn 10 de abril de 1974 

PRESID:íl:NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-s.e presentes os Srs. Senadores: 
Ad2.lberto Sena - Flávio Brito - José Lindoso - José Esteves - Cat
tete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandr·e Costa 
- Clodomir Milet- José Sarn:ey- Virgílio Távora- Waldemar Alcân
tara - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Wilson Campos - Augusto 
Franco - Lourival Baptista - Ruy Santos - João Calmon - Paulo 
Torres - José Augusto - Franco Montoro - Emival Caiado - Italívio 
Coelho - Antônio Carlos - Guido Mondin - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de pres·ença acusa o compare
cimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expedi·ente. 

É lido o seguint€ 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

- N.o 113174 (n.o 138/74, na origem), de 9 de abril de 1974, ref,erente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.O 14/74 (n.0 1. 780-B/74, na Casa de origem), que fixa o 
valor do vencimento do Grupo-Dir.eção e Assessoramento Superiores, do Qua
dro Permanente das Secretarias das S.eções Judiciárias da Justiça Federal de 
Primeira Instância, e dá outras providt:ncias. (Projeto que se transformou na 
Lei n.0 6.026, de 9 de abril de 1974); 

I ... 
! 

"' 
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- N.0 118174 (n.0 143/74, na orig~m), de 9 de abrl! de 1974, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.O 5/74 (n.0 1. 746/74, na Casa de origem), que autoriza a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, a alienar os Imóveis que 
menciona. (Projeto que S·e transformou na Lei n.O 6.027, de 9 d·e abril de 1974); 

- N.0 119174 (n.0 144/74, na origem), de 9 de abr!l de 1974, ref·erente ao Projeto 
ele Lei do Senado n.0 9/74-DF, que fixa os valores de vencimentos dos .cargos 
do Grupo-Tributação, Arr·ecadação e Fiscalização d·o serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.028, 
de 9 de abril de 1974) ; 

- N.0 120174 (n.0 145/74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.0 15/74 (n.0 1. 781-B/74, na Casa de origem), que fixa os 
valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades à:e Apoio Judiciário, 
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços de Transporte 
Oficial :e Portaria do Quadro Permanente das Secr·etarias das Seções Judiciá
rias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. <Pro
jeto que se transformou na Lei n.o 6.029, de 9 de abril de 1974). 

De agradecimento de comunicação referente a veto presidencial: 

- N.0 114!74 (n.0 139/74, na ·origem), c!·e 9 de abril de 1974, r·eferente a.o veto 
presidencial aposto ao Projeto eLe Lei da Câmara n.0 82/73 Cn.~ 1.595-B/73, 
na Câmara dos Deputados), qu.e fixa os valores de vencimentos dos •cargos 
do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências. 

- N.0 115/74 (n.0 140/74, na origem), de 9 d·e abril de 1974, referente ao veto 
presidencial aii)Osto ao Projeto de Lei n.0 13/73-CN, que regula os direitos 
autorais, e dá outras .providências; 

- N.0 116/74 (n.0 141/74, na origem), de 9 de abril eLe 1974, !.'eferente ao veto 
pl.'esidencial aposto ao ProJeto de Lei n.0 53/73 (n.0 1. 436-B/73-.CNJ, que cria 
Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito F·ederal, ·e dá outras pro
vidências. 

- N.0 117174 (n.0 142/74, na origem), de 9 de abril de 1974, ref-erente ao veto 
presid·encial a}Josto ao Projeto de Lei n.0 8/73 (11.0 2. 328-B/70-GNJ, que dispõe 
sobre o Estatuto do índio. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expediente lido vai à publicação. 

comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279, do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n.os 4G, 
de 1972, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre re}Jouso 

t.P n de · ·e 127, de 1973, de autoria do 



33.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7 .a Legislatura, 
em 10 de abril de 1974 

PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES 

AJ3 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Flávio Britto - José Llndoso - José Esteves - Cat
tete Pinheiro - Jarbas Passarinh<. - Renato Franco - Alexandre Cos
ta - Clodom!r M!let - José Sarney - Virgílio Távora - Waldemar 
Alcântara - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Wilson Campos - Au
gusto Franco - Lourival Baptista - Ruy Santos - João Calmon -
Paulo Torres - José Augu3to - Franco Montoro - Emival Caiado -
Italív!o Coelho - Antônio Carlos - Guida Mondin - Tarso Dutra. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compare
cimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionidos: 
I ' . ' ' 

....:. N.0 113174 (n.O 138/74, na origem>, d.e 9 de abril de 1974, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.0 14/74 m.0 1. 780-B/74, na casa de origem), que fixa o 
valor do vencimento do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Qua
dro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de 
Primeira Instância, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n.0 6. 026, de 9 de abril de 1974) ; · 

- N.0 118174 (n.0 143/74, na origem>, de 9 de abril de 1974, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n.O 5174 (n.0 1. 746/74, na Casa de origem), que autoriza a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, a alienar os imóveis que 
menciona. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.027, de 9 de abril de 1974); 

- N.0 119174 (n.0 144/74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n.0 9/74-DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos 
do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências. <Projeto que se transformou na Lei n.0 6. 028, 
de 9 de abril de 1974); 

- N.0 120174 (n.0 145!74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao Projeto 
· de Lei da Câmara n.0 15/74 (n.0 1. 781-B/74, na Casa de origem), que fixa os 

valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, 
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços de Transporte 
Oficial e Portaria do Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciá
rias da Justiça Federal de Prhrieira Iristância, e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na Lei n.0 6. 029, de 9 de abril de 1974i: 

De agradecimento de ·comunicação referente a veto presidencial: .. 
-· N,0 114174- (n.0 139/74, na origem)·; de 9· de· a·bril- de·1974;· referente-ao· veto pre

sidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n.0 82/73 (n.0 1.595-B/73, na 
Câmara dos Deputados), que fixa os valores de vencimentos dos cargos do 
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências. 

- N.0 115/74 (n.o 140/74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao veto pre
sidencial aposto ao Projeto de Lei n.0 13173-CN, que regula os direitos autorais, 
e dá outras providências; 

- N.0 116/74 (n.o 141/74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao veto 
presidencial aposto ao Projeto de Lei n.0 53173 (n.O 1.436-B/73-CN), que cria 
Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

- N,0 117/74 (n.o 142/74, na origem), de 9 de abril de 1974, referente ao veto 
presidencial aposto ao Projeto de Lei n.0 8/73 <n.0 2.328-B/70-CN), que dispõe 
sobre o Estatuto do índio). 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expediente lido vai à publicação. 
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279, do Regi

mento Interno, determinou o arquivamento dos Projetes de Lei do Senado n.os 46, 
de 1972, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre repouso 
dos empregados durante a jornada de trabalho; e 127, de 1973, de autoria do 
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mesmo Sr. Senador, que dispõe sobre a concessão de um adicional de penosidade 
aos trabalhadores em serviços sujeitos a calor, barulho excessivo, poeira e gases, e 
dá outras providências, considerados rejeitados em virtude de terem recebido pa
receres contrários, quanto ao mérito, da comissão a que foram distribuídos. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido o seguinte 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Paulo Torres 
DD. Presidente do 
Senado Federal 

Senhor Presidente: 

OFíCIO 
Brasília, 9 de abril de 1974 

Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que o Senhor senador Louríval 
Baptista foi designado, de acordo com o Cap. VI, art. 26, § 5.0 do Estatuto do 
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, para comparecer à. 114.a Reunião 
do Conselho Interparlamentar, de 15 a 20 de abril corrente, -como seu represen
tante, em Bucareste. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de 
estima e consideração. - Tarso Dutra, Senador-Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com referência ao expediente que 
acaba de ser lido, esta Presidência designa, por indicação do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, o Sr. Senador Lourival Baptista para comparecer à. 114.a 
Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em Bucareste, de 15 a 20 
de abril do corrente. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N,0 29, de 1974 

Elimina a exigência do prazo de carência para concessão de benefí
cios por incapacidade para o trabalho aos segurados obrigatórios e para. 
concessão de pensão aos seus dependentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O caput do art. 24 da Lei Orgânica da Previdência Social passa a 

vigorar com a seguinte r e dação: 
"Art. 24 - o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapaci
tado para seu trabalho por prazo superior a quinze dias, sendo também 
exigível, quando se tratar de segurado facultativo, o pagamento de, no 
mínimo, doze contribuições mensais." 

Art. 2.0 - Vigorará com esta redação o caput do art. 6.0 da Lei n.0 5.890, de 
8 de junho de 1973: 

"Art. 6.0 - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, 
estando ou não em gozo de auxilio-doença, for considerado incapaz ou 
insuscetível de reabilitação para o exereicio de atividade que lhe garanta 
a subsistência, sendo também exigível, quando se tratar de seguro facul
tativo, o pagamento de, no mínimo, doze contribuições mensais." · 

Art. 3.0 - Passará a ter a seguinte redação o art. 36 da Lei Orgânica da Pre
vidência Social: 

"Art. 36 - A pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposentado 
ou não, que falecer, uma importância calculada na formo. do art. 37, sen-

.. 

• 
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do indispensável no caso de segurado facultativo haja ele realizado doze 
contribuições mensais." . 

Art. 4.o - Terá a seguinte. redação o § 2.0 do art. 64 da Lei Orgânica da 
Previdência Social: 

"§ 2.0 - Independem de carência: 
I - para os segurados obrigatórios e seus dependentes: 
a) a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez; 
b) a concessão de auxíl!o-funeral e assistência médica, farmacêutica e 
odontológica. 
n -para os segurados facultativos, a concessão de auxílio-doença ou de 
aposentadoria por invalidez quando, após ingressarem no sistema da pre
vidência social, forem acometidos de tuberculose ativa, lepra, alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte deformante), 
bem assim a pensão por morte aos seus dependentes.'' 

Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

Ensina Armando de Oliveira Assis (Compêndio de Seguro Social, Fundação 
Getúlio Vargas, 1963, páginas 94 e 95): 

"O período de carência é um instrumento de seleção de riscos, sempre 
necessário quando se trata de sistema de previdência social de campo de 
aplicação limitado e é estipulado ou em função de um número de contri
buições ou de um tempo de seguro." 

São de dois outros autorizados comentaristas de nossa legislação previden
ciária as seguintes considerações a respeito do mesmo tema: 

"A finalidade do prazo de carência é evitar a chamada seleção nega
tiva, ou seja, impedir que muitos se f!l!em à previdência social somente 
para auferir uma prestação a que praticamente já fazem jus, assim repre
sentando o que na linguagem técnica se conhece como "maus riscos"; um 
doente, para receber auxílio-enfermidade; um ancião, para hab!l!tar-se 
à aposentadoria por velhice; e até, mais dramaticamente, alguém às por
tas da morte, com o propósito de deixar pensão." (Celso Barroso Leite e 
Luiz Assumpção Paranhos venoso, Previdência Social, Zahar Editores, Rio, 
1963, págs. 64 e 63). 

A seguir, acrescentam: 
"Por outro lado, nos sistemas previdenciários mais amplos, em que a 
cobertura se estende à quase totalidade da população, com os aspectos 
assistenciais em paralelo aos auxíl!os em dinheiro, de cunho mais securi
tário, torna-se mais justificável o período de carência.'' 

Ora, nossa legislação previdenciária em vigor contraria frontalmente referidos 
princípios doutrinários, como veremos. 

De fato, o segurado do INPS se ficar impossib!l!tado transitória ou definitiva
mente para o trabalho, antes de ter pago doze contribuições mensais, terá apenas 
direito a receber, da empresa, o pagamento do salário correspondente aos primei
ros quinze dias de afastamento e do INPS, em restituição, em dobro, a importân
cia das contribuições realizadas, acrescida dos juros de 4% ao ano, nos termos do 
§ 3.o do art. 64, a saber: 

"§ 3,o - Ocorrendo a invalidez ou morte do segurado antes de completar 
o período de carência, ser-lhe-á restituída, no momento da invalidez, ou 
seja, exatamente no instante em que vai necessitar da previdência social 
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fique sumariamente excluída do benefício. Nada justifica, por outro lado, 
que a invalidez e a morte acarretadas por certas moléstias (art. 64, § 2.0 

da Lei Orgânica) garanta aos segurados e seus dependentes o amparo 
previdenciário, independentemente de prazo de carência. E quamdo cau
sadas por outras enfermidades, a invalidEz e a morte, não tenham idên
tica proteção. A finalidade da previdência é assegurar a subsistência do 
trabalhador, quando impossibilitado de exercer sua atividade, seja qual 
for a enfermidade que o atinja. 

Além disso, como bem assinalaram os tratadistas citados, o prazo de ca
rência é característica do seguro facultativo, nunca do obrigatório. Vale, 
aqui, lembrar que a facultatividade é, por sua vez, característica do segu
ro privado, assim como a obrigatoriedade o é do seguro social. Portanto, 
o requisito da carência só deve ter aplicação aos que podem ou não, livre
mente, inscrever-se no INPS, como é o caso, já mencionado, dos abrangi
dos pelo art. 161 da Lei Orgânica da Previdência Social. A estes, sem dúvi
da, e só a estes, se dirigem as advertências de Celso Barroso Leite e Luiz 
Assunmpção Paranhos Velloso, ao mencionarem a anti-seleção de riscos 
que consiste, principalmente, na tendência à filiação ao sistema previden
ciário por parte dos que têm menor expectativa de vida. É evidente que tal 
só se dá na hipótese de seguro facultativo, jamais no caso do seguro obri
gatório. 

Uma última justificativa para a imposição do prazo de carência é a 
que alude Armando de Oliveira Assis, qual seja, "quando se trata de sis
tema de previdência social de campo de aplicação limitado." 

Ora, é precisamente o contrário que ocorre, com a Lei Orgânica da Previdên
cia Social. 

Com efeito, têm a seguinte redação seus arts. 3.0 e 5.0 : 

Art. 3.0 - São excluídos do regime desta lei: 
I - os servidores civis e militares da União, dos Estados, Municípios e 
Territórios, bem como os das respectivas autarquias, que estiverem sujei
tos a regimes próprios de previdência; 
II - os trabalhadores rurais, assim definidos na forma da legislação 
própria. 
Parágrafo único - O disposto no inciso I não se aplica aos servidores 
civis da União, dos Estados, Municípios e Territórios, que são contribuin-
tes de Instituto de Aposentadoria e Pensões. · 
• o •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• 

Art. s.o - São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no 
art. 3.0 : 

I -os que trabalham, como empregados, no território nacional; 
II - os brasileiros e estrang.eiros domicillados e contratados no Brasil 
para trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empre
sas nacionais no exterior; 
III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, só
cios solidários, sócios cotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa; 
IV - os trabalhadores autónomos. 

§ 1.0 - São equiparados aos trabalhadores autónomos os empregados de 
representações estrangeiras ou internacionais que funcionam no Brasil, 
salvo, se obrigatoriàmente sujeitos a regime próprio de previdência. 
§ 2.o - As pessoas referidas no art. 3.0

, que exerçam outro emprego ou 
atividade compreendida no regime desta lei, são obrigatoriamente segura
dos, no que concerne ao referido emprego ou ativldade. 
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§ 3.0 
- Após completar 60 (sessenta) anos de idade, aquele que se f111ar à 

previdência social terá.assegurado, para si ou seus dependentes, em caso 
de afastamento ou morte, um pecúlio em correspondência com as contri
buições vertidas, não fazendo jus a quaisquer outros benefícios. 

Não é, portanto, limitado o campo de aplicação da Lei Orgânica da Previdên
cia Social. Pelo contrário, abrange ele a totalidade dos que exercem, no meio 
urbano, emprego ou atividade remunerada, inclusive os servidores federais, esta
duais e municipais não sujeitos a regime próprio de previdência social. 

Com relação ao disposto no parágrafo único do art. 165 do texto constitucio
nal, é importante lembrar que o projeto não cria, majora ou estende be
nefício previdenciário. Tais benefícios já existem. Está, por conseguinte, prevista 
a sua fonte de custeio, na forma da legislação vigente. 

Ainda que assim não se entendesse, vale lembrar que as receitas atuais do 
INPS são, sem dúvida, plenamente suficientes para o atendimento do encargo, 
tal como ocorreu com a elaboração da Lei Complementar n.O 16, de 30 de outubro 
de 1973, que majorou benefícios concedidos pelo PRORURAL, sem elevar suas re
ceitas, pelo fato de já serem as mesmas suficientes. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1974. - Franco Montoro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.O 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 
Altera a legislação de previdência social, e dá outras providências . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••• o •••• o ••••• o ••••• o ••••• o o • o ••••• o •••• 

Art. 6.0 
- A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que após 

12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz ou insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 
que lhe garanta a subsistência. 

o •••••• o •• o o ••••••••••• o •• o •• o •••••••••••••••••••• o •••• o •••• o •• o •• o o • o ••• o • o •••• 

LEI N.0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 

o Presidente da República 
••••••••••••• o ••••••••••• o ••••••••• o o ••• o • o o •••••• o •••••• o •••••• o ••••••• o ••• o ••• 

Art. 24 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, após 12 (doze) con
tribuições mensais, ficar incapacitado para seu trabalho por prazo superior a 
15 (quinze) dias. 
o • o •••••• o •••••••••• o •••••••• o ••• o o o ••••• o ••••••••• o •••••• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Art. 36 - A pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposentado ou 
não, que falecer, após haver realizado 12 (doze) contribuições mensais, uma im
portância calculada na forma do art. 37. 
0 o o 0 0 0 0 o o o O O 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O 0 I I I I 0 I O O O 0 O O O 0 O O o O O O O O O O t O O O O O 0 O I t f 0 o o O o o o O O O o o o o O o o o o O O O 

Art. 64- ································································· 
O 0 0 0 0 0 0 o o o O O O O O o O O O O O o o O 0 O O O O o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o O O o O O o o o O o I O O o o o O O o O o O O O O o o o 

§ 2.0 - lndependem de carência: 
1 - a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez ao segu

rado que, após ingressar no sistema da previdência social for acometido de tuber
culose ativa, lepra, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irre
versível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espond!Ioartrose 
anquilosante, nefropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte defor
mante), bem como a de pensão por morte aos seus dependentes. 

II - a concessão de auxílio-funeral e a assistência médica, farmacêutica e 
odontológica. 

O 0 
0 

O O 
0 

0 o 1 o O O O o O O O 0 I O O O 0 O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 O O I O O O O 0 O o I O o O O O O 0 O O I O I I O O O O 0 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 
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O SR. PRESIDENTE (Paul'! Torres) - o projeto que acaba de ser lido ser~ 
publicado e remetido às comissoes competentes. · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy carneiro, orador inscrito. 

O SR. RUY CARNEIRO - Senhor Presidente Senhores Senadores grandes 
homens nem sempre são aqueles que as contingências da vida colocam s~cialmen
te em posição de destaque e aí são, invariavelmente, endeusados pela bajulação 
incontrolável dos que têm, sempre, aplausos e elogios fáceis aos poderosos. · 

Em nossa terra, principalmente, é preciso muita cautela com os transborda
mentos verbais daqueles que, não raro por interesses escusas, vivem a fabricar 
grandes homens em todos os setores, como se fosse assim tão simples encontrar. 
entre os nossos semelhantes, esses vultos excepcionais. · 

Daí, em oratória de tribunas suspeitas, quando não pela imprensa e até em 
livros, depararmos figurinha de pigmeus, transformados, por artes mágicas, em 
verdadeiros gigantes. Enquanto isso, personagens realmente grandiosas, desses que 
autenticam a superioridade do gênero humano, permanecem, quase sempre, no 
anonimato, porque seu campo de atividade não foi aquele que pudesse propiciar 
vantagens aos caçadores de posições, de prestigio ou de negócios. 

Quantas e quantas vezes não vemos, por isso, o desaparecimento de vultos 
extraordinários ser noticiado com meia dúzia de modestas palavras, em canto per
dido de jornal, ao passo que mediocridades irreversíveis são apresentadas como 
gênios caídos do céu por um descUido. 

Essas observações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vêm a propósito do passa
menta, mês passado no Rio de Janeiro, do Dr. Luiz Augusto da Silva Vieira. 

Quem era? 
Poucos o sabem, talvez; contudo, foi desses brasileiros imensos, ou melhor, 

foi um homem invulgar. que, em atividade modesta, quase anônima, realizou, no 
Brasil, obra realmente ciclópica e que se projetará pelo futuro. . 

Ene:enheiro de alta inteligência e sólida cultura, patriota, humano, probo, 
idealista, LUiz Augusto Vieira, como era chamado sobretudo no Nordeste, levou a 
efeitO, no Brasil, principalmente na nossa região, um trabalho extraordinário e 
que o recomendará à posteridade. . 

Nascido a 9 de agosto de 1896, em Itaperuna. Estado do Rio de Janeiro, filho 
de Luiz Augusto de Souza Vieira e Emilia da Silva Vieira era casado com D.a 
Bonina Vieira. Deixa vários filhos, ilustres entre outros, o brilhante engenheiro 
civil Dr. Luiz Antônio Vieira e o Comandante José Augusto Vieira, oficial concei
tuado da Marinha e que, por vários anos, serviu na Base Naval de Brasilia. 

Fez o curso de Humanidades no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, e de 
Engenharia Civil, na Escola Nacional de Engenharia, onde se diplomou em 1926. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO - Pois não ilustre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista -Nobre Senador Ruy Carneiro, associo-me às home
nagens de v. Ex." à memória do Engenheiro Luiz Vieira, que conheci quando era 
Chefe de Gabinete dos ex-Ministros da Viação Rodrigo Otávio e Juarez Távora. 
Homem educado, dedicado à causa pública, nas vezes em que eom ele mantive 
entendimentos - era eu, naquela época, Deputado Federal, e tratava de assuntos 
de interesse de Sergipe -, tive sempre a melhor acolhida. Louvo, portanto, V. Ex.o. 
pelas homenagens que presta a um homem trabalhador, idealista e capaz, que 
muito fez pelo Pais, nas funções que exerceu. 

o SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o aparte do eminente representante de 
Sergipe, Senador Lourlval Baptista. que vem corroborar o meu depoimento nesse 
elogio fúnebre que faço hoje ao Dr. Luiz Vieira, falecido no Rio de Janeiro e 
sepultado no cemitério de São João Batista, oportunidade em que fez um dis-
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curso, salientando as virtudes e as grandes qualidades do ilustre morto uma das 
figuras de grande valor da engenharia brasileira, o Professor Mauricio Joppert. 

Entre os cargos que ocupou Luiz Vieira, podemos enumerar os seguintes: 

Chefe de Divisão na Comissão de Obras Novas, da Adutora do Rio Claro, 
abastecimento d'âgua de São Paulo, sob a chefia geral do Engenheiro Henrique 
de Novaes; 

Chefe da Comissão de Estudos da barragem de Orós, cearâ; Chefe do 1.0 
Distrito CCearâ) da antiga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, hoje 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, (naquela época o departa
mento funcionava em Fortaleza.) 

No Governo do saudoso Presidente Getúlio Vargas, foi nomeado Dlretor
Geral da Inspetoria de Obras Contra as Secas, por indicação do Ministro José 
Américo, em 1932 cargo que exerceu durante 14 anos, com brilho e sua compro
vada competência. 

Realizou: planejamento das Obras do Nordeste ainda em vigor; implantação 
no Brasil dos métodos da construção mecanizada de estradas de rodagem e bar
ragens de terra; criação, no Brasil, do primEiro laboratório de mecânica de solos 
com vistas ao controle do projeto e construção de barragens de terra. 

Engenheiro-Chefe da Construção da fábrica de papel e celulose do Paraná, 
onde desenvolveu o primeiro estudo em modelo reduzido no Brasil de obras 
hidráulicas, especificamente referente a projeto de desarenação referente ao 
projeto hidráulico do Salto de Mauá, no Rio Tibagi, de propriedade de Klabin e 
Irmãos, a maior da América do Sul, inclusive Usina Hidroelétrica de Mauá, so
bre o rio Tibagi, para fornecimento de energia à fábrica; 

Consultor técnico da firma Thomas Marinho, na construção da barragem 
de Bicas para fornecimento de energia à fábrica de pólvora de Piquete, do Exér
cito Nacional; 

Chefe de Gabinete do Ministério da Viação e Obras Públicas, por duas vezes: 
~nistros Macedo Soares e Rodrigo Otávio. Ministro da Viação no governo Eu
rico nutra, durante a ausência do titular Macedo Soares, em viagem de 4 meses 
pelos Estados Unidos; 

Assessor técnico no Ministério da Viação por vários anos; 

Engenheiro-Chefe da construção da fábrica de vidro de São Paulo, de pro
priedade da Companhia Industrial de S. Paulo e Rio; 

Engenheiro-Chefe da modernização da fábrica de vidro Rio, de propriedade 
da mesma companhia; 

Presidente do Grupo de Trabalho encarregado de definir o traçado da Ponte 
R!o-Niterói; 

Representante do Ministério da VIação e Obras Públicas quando Ministro o 
Marechal Juarez Távora na comissão para Elaboração do Projeto Definitivo da 
Ponte Rlo-Niterói; 

Membro vitalício do Conselho Diretor do Clube de Engenharia; 
Membro do Conselho de Administração da R!o-Light; 
Membro do Conselho Consultivo da Companhia Hidroelétrica do São Fran

cisco; 
Diretor da Companhia Predial S. Paulo e Rio. Administração de Imóveis; 
Diretor da Companhia Técnica Brasileira, fabricação de bombas para postos 

de abastecimento de combustíveis líquidos; 
Consultor técnico da firma Monteiro Aranha. 
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Em todos esses cargos e funções, Lulz Vieira portou-se como um trabalha
dor infatigável, como um Incansável patriota, com um profundo amor ao tra
balho, uma hol!estldade a toda prova, um Idealismo emocionante, buscando, 
sempre, com afa, os caminhos melhores e mais rápidos para levar avante as 
suas tarefas, jamais negligenciando os Interesses do ser humano - no caso, 
o homem brasllelro, que ele efetlvamente situou como a meta final de todo es
forço governamental. 

Deu seu caráter, para só citar um exemplo, cabe recordar que, ainda estu
dante universitário, e sendo moda, então, a aprovação por decreto, recusou-se a 
aceitar essa benesse, exigindo exames, aos quais se submeteu. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá licença para um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO -Ouço V. Ex.a, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Só neste momento somos conhecedores do pa.<Jsa
mento de Lulz Vieira. Gostaríamos de acrescentar às palavras de v. Ex.a, outras 
de saudade e de pesar por aquele auxiliar, chefe da Assessoria Técnica do Mi
nistério de Viação e Obras Públicas, quando tivemos a honra de estar à frente 
daquela Pasta. Mostrou Luiz Vieira toda a sua capacidade e, ao mesmo tempo, 
uma vontade indormida de acertar, de procurar a verdade. Há pouco, referiu-se 
V. Ex.a à Ponte Rlo-Niteról. É preciso que se proclame ter sido ele o responsável 
maior pela adoção da solução da ponte. Isso constitui como que um coroamento 
da obra de Luiz Vieira. Coube a ele a Ingrata mas necessária tarefa de, nos idos 
de 1961 e 1962, reeditando no âmbito nacional aquilo que já havia feito no 
regional, tomar atitude definitiva que sepultava, de uma vez por todas, a aven
tura do túnel do Rio a Nlteról. S. Ex.a foi aquele batalhador maior pela solução 
de superestrutura, isto é, da ponte que cortasse a baia, em vez de um túnel sob 
a mesma. S. Ex.a, naquele tempo, foi alvo das maiores calúnias, das campanhas 
mais desabridas, em que até a sua capacidade técnica era posta em dúvida. Mas, 
certo de que representava a sua Idéia a justa, a certa e, atrás de si estavam 
razões técnicas que embasavam aquela sua decisão, este homem, que já havia 
dotado o Nordeste do primeiro grande plano de açudagem que tivemos - e v. 
Ex.a melhor do que nós sabe disso - também manteve-se lnarredável no seu 
ponto de vista. E, no dia de hoje, quando vemos concluída esta grande obra de 
Engenharia, devemos lembrar-nos desta figura ímpar de brasileiro que boje v. 
Ex.6, com tanto brilho e justiça, homenageia. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço, senador Virgílio Távora, os esclareci
mentos preciosos que v. Ex.a traz nesse aparte, como ho~enagem à memória 
do saudoso Engenheiro Lulz Augusto Vieira. 

Realmente, por um lapso, foi omitida, aqui, a passagem de Luiz Vieira pela 
Assessoria Técnica do Ministério de Viação e Obras Públicas quando v. Ex.6 

estava à frente daquela Pasta. Agradeço de coração a sua Intervenção, que é 
mais um argumento para mostrar a este plenário o valor daquele grande :flu
minense, tido como nordestino pelo seu tipo físico e pelo amor imenso que de
dicava ao Nordeste. v. Ex.a, no seu aparte, focaliza, precisamente, a participação 
de Lulz Vieira na construção da Ponte Rlo-Niteról, - o estudo do túnel e o estudo 
da ponte- que vai para a História. E o ponto de vista dele foi triunfante e era 
o certo. Tanto assim que a ponte foi real!zada e está inaugurada. 

Agradeço, portanto, a V. Ex.a este contingente precioso às minhas modesta.<J 
palavras quando situo no meu discurso a figura de um dos grandes vultos da 
Engenharia nacional, que foi Lu!z Augusto Vieira. 

E, quanto às obras que supervisionou, vale citar, entre centenas de outras, a 
construção dos açudes Lima Campos (ex-Estreito), Joaquim Távora (ex-Feiti
ceiro), Aires de Souza (ex-Condado), a estrada Transnordestina. (Fortaleza-Sal
vador) e a Central do Rio Grande do Norte. 

Quem conhece o Nordeste e quem viu e sentiu as grandes realizações que 
lá foram efetuadas sob o Impulso, a iniciativa e a supervisão de Luiz Vieira., fi
cará assombrado éom a capacidade desse homem singular, cuja. inteligência .. 
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mostra a sua presença em. toda parte, cujo patriotismo se manifesta pujante em 
notáveis empreendimentos e cujo entusiasmo emociona a quantos ·sofrem o.s 
problemas daquela Região. -

Hoje, já seu nome não· consta da lista dos vivos. Entretanto, se é verdade 
que os homens se perpetuam ·em suas obras, o engenheiro Luiz Augusto Vieira 
perdurará, eternamente, na memória dos nordestinos, como um de seus maiores 
benfeitores. 

E .se é verdade, também, como admite certa corrente filosófica, que os 
mortos governam os ·Vivos, invocamos, daqui, Inspire a quantos venham a suce
dê-lo nos trabalhos que visem à recuperação do Nordeste e sua integração na 
comunhão nacional. 

Prestamos, pois, nossa homenagem à memória de Luiz VIeira, e pedimos a 
V. Ex.a, Sr. Presidente, que dê conhecimento dessa homenagem do Senado à 
:ramilia do ilustre engenheiro desaparecido. (Muito bem!) 

· O SR. PBESJDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
IRuy Santos; 

· ··.O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente e Srs. Senadores: outra homenagem 
póstuma. E ainda bem que estamos na semana Santa. 

Desapareceu ontem, na Bahla, uma das figuras mais tradicionais da politi
ca baiana, o Deputado estadual Francisco Rocha Pires. Conheci-o nos idos de 
1934; quando ele era Prefeito da cidade em que nasceu, Jacoblna. Daí para cá, 
acompanhe! sua ativ!dade e o vi tornar-se um dos lideres mais expressivos da 
politica sertaneja. Rocha Pires, ou "Ch!co Rocha", como era conhecido na inti
midade, foi Deputado estadual durante várias leglslaturas seguidamente, e mor
reu no exerciclo do mandato. 

Pertenceu, logo na sua fundação, à União Democrática Nacional e Integrava, 
neste instante, a ARENA. Era um dos liderados mais fiéis dessa expressão de 
líder da politica baiana, como é o nobre Deputado Manoel Novaes. 

Rocha Pires foi um grande pecuarista na Bah!a; a ele se deve mesmo a in
trodução do gado !nduzebu ·no meu Estado. Tornou-se um grande produtor e 
conseguiu vários prêmios em diversos certames nacionais. 

O Sr. Lourival Baptista - V. Ex.a permite um aparte? 
.O SR. RUY SANTOS- Pois não. 
O Sr. Lourival Baptista. - Conheci o Deputado Francisco Rocha Pires atra

vés de meu pai, de quem era ele amigo e cuja memória mais sol!d!f!cou a amiza
de que nos uniu durante muitos anos, V. Ex.a presta justa. homenagem e· reve
rencia a memória de um ilustre homem público do seu Estado, que foi Deputado 
desde 1947. Nasceu, como disse V. Ex.", em Jacob!na .. que era o seu quartel
general político; foi um grande batalhador; homem de Ideais e de qual!dades 
marcantes, como a lealdade que sempre soube manter para com todos e, espe,
clalmente, para com seus amigos. Ao tempo do primeiro Governo de Juracy· Ma
galhães, bem como através do nobre Deputado Manoel Novaes, mais pude es.
tre!tar as relações de amizade com o ex-Deputado Francisco Rocha Pires. Sol!
darizo-me, assim, com as homenagens que V. Ex.a presta, neste momento, a um 
!lustre baiano que multo serviu à Bahia. Expresso meus sentimentos pessoais 
pelo seu falecimento, apresentando, nesta . oportunidade, minhas condolências 
à sua digna família, ao tempo em que me· associo, também, ao pesar da Assem
bléia Legislativa e do povo baiano. 

O SR. RUY SANTOS - Obrigado a V. Ex.", nobre Senador Lour!val Baptista. 
"Chlco" Rocha era um politico no velho estilo; fez sempre questão de dizer 

que era um politico municipal. Ligado aos seus amigos e, por vezes, duro com 
seus adversários, - o que muitos não compreendiam; mas, a politica municipal, 
esta difícil politica municipal que todos nós conhecemos, torna os homens, prin
cipalmente os chefes, engajados nesse sistema: amigo dos amigos e inimigo dos 
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inimigos. Mas Rocha Pires ou "Chico" iRocha era um homem bom. Privei com ele 
de perto. Estive, mais de uma vez, na sua cidade, participando de comícios po
líticos; freqüentei a sua casa. Tenho a honra de ser amigo de muitos dos seus 
amigos e cabos eleitorais. De Jacobina ele passou a municípios vizinhos e era 
um lider não mais só do seu município, mas daquela região de que Jacoblna era 
pólo. 

Perdeu, assim, a Bahia, Sr. Presidente. Srs. Senadores, um estimulador da 
sua riqueza, perdeu a classe politica um dos seus lideres mais expressivos e Ja
cobina perdeu um dos seus maiores filhos. 

Assim, Sr. Presidente ,solicitaria a V. Ex.a que manifeste o pesar da casa, 
através de minhas palavras, à Assembléia Legislativa e à família de Francisco 
Rocha Pires. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -V. Ex.a será atendido. Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Antônio Carlos. (Pausa.) S. Ex.a não está presente. con
cedo a palavra ao nobre senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no rigoroso 
cumprimento de nosso dever, como representante do povo de São Paulo, e em 
nome do Movimento Democrático Brasileiro, formulamos ao sr. Ministro da 
Justiça um apelo, no sentido de serem esclarecidas as circunstâncias da prisão 
e desaparecimento do jovem Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. 

Os fatos a que nos referimos estão apontados na carta que nos foi dirigida 
pela esposa, a mãe e os irmãos da vítima. E que chegou a nós por intermédio 
de dois dos mais ilustres advogados de São Paulo: Drs. José Carlos Dias e Anto
nio Tito Costa, que atestam a idoneidade das pessoas e a veracidade dos ratos 
relatados. 

Para fixar a gravidade do caso e o fundamento da presente solicitação, men
cionamos dois preceitos da Carta Constitucional vigente. 

Primeiro, determina o § 12 do art. 153 da Constituição, ao definir os Di
reitos e Garantias Individuais: 

"Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem es
crita da autoridade competente." 

Segundo, a Constituição atribui ao Senado Federal e à Câmara dos Depu
tados o dever de "fiscalização" que se estende, nos termos do art .45, in fine, a 
te dos 

"os ates do Poder Executivo, inclusive os da administração indi
reta." 

Aguardamos por isso, as providências necessárias dos órgãos competentes 
do Poder ExecuÚvo, para o esclarecimento dos fatos e o respeito às exigências 
da justiça, assegurados no texto constitucional. 

A carta a que se refere a presente solicitação é do seguinte teor: 
"São Paulo, 5 de abril de 1974 

Ilmo. Sr. 
Senador André Franco Montoro 
Nesta 
Prezado Senhor: 
Os signatários desta carta, esposa, mãe e irmãos de Fernando Augusto 
de Santa Cruz Oliveira, dirigem-se a V. S.", num momento de extrema 
angústia e desesperança, sabedores que encontrarão, na sua pessoa, um 
auxilio moral, humano e cristão para tão crucial período. A Imagem que 
temos de V. S.". moldada pelos pronunciamentos públicos em defesa de 
uma democracia plena, soberana onde os direitos da pessoa humana 
devem ser respeitados, onde o livre debate das idéias forma uma estru-
tura social esclarecida, participante, onde a força do direito sobrepuja --
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o direito da força,., nos leva a relatar os fatos a seguir descritos, cuja 
tônica é a violência consentida, a desinformação, o desrespeito ao so
frimento humano e que certamente esperamos, encontrará em v. s.a, 
uma acolhida humana, compreensiva e orientadora. 

Fernando Augusto é, como milhares de jovens bras!leiros, um rapaz 
de 25 anos, casado, pai de um filhinho que há poucos dias completou dois 
anos. Estudante de Direito, Interrompeu seus estudos, em agosto do ano 
passado, pelas Imposições financeiras do sustento do lar, tentando con
ciliar sempre seu emprego, como funcionário público do Departamento 
de Aguas e Energia Elétrica de São Paulo, com os estudos. Residindo em 
S. Paulo, pediu transferência da Universidade Fluminense onde estudava 
para a Faculdade de Direito da USP. 

:roi durante o carnaval ao Rio de Janeiro, junto com a esposa e filho. 
No dia 23 de fevereiro, saiu de casa para encontrar-se em Copacabana 
com um amigo antigo, dos tempos de colégio em Recife, seu conterrâneo 
Eduardo Colller Filho, o qual respondia a um processo policial-militar, 
na Justiça Militar em São Paulo. 

Fernando, sabedor das possíveis dificuldades de âmbito pessoal, mo
ral e material que o amigo estaria sofrendo, foi ao seu encontro para 
ajudá-lo e confortá-lo em um momento adverso. Quem conhece Fernan
do compreende muito bem o seu gesto (amigo) explicado pelo espírito 
de fraternidade. Sua postura sempre consciente de respeito aos homens, 
de lealdade aos amigos, de responsabilidade com todos os seus atos. 

Tal encontro resultou na prisão dos dois amigos, pelos órgãos' de se
gurança nacional e a partir desse dia não mais foram vistos, nem se 
teve conhecimento de notícias suas. Seus familiares procuraram as 
autoridades militares, responsáveis pela segurança nacional, do Exér
cito, Marinha e Aeronáutica, dos Estados de S. Paulo, Guanabara e Per
nambuco, tendo encontrado sempre uma negativa no reconhecimento da 
prisão de Fernando e Eduardo. Quarenta e cinco dias são passados e du
rante quarenta e cinco dias não se obteve uma noticia sequer alenta
dora, apenas a costumeira negativa. Nem diante da inexistência de qual
quer antecedente político de Fernando, sua condição de pai e funcioná
rio público, responsável Inclusive pelo sustento moral, material e finan
ceiro do seu lar, nem diante das expressões de sofrimento dos familiares 
que dia após d!'a viam a situação permanecer inalterável, houve qual
quer mudança no comportamento dos responsáveis pela segurança inter
na da nação. 

A situação atual por que passamos é de total desespero: as possibi
lldades de um trágico desenlace se materializam dia a dia, estamos ape
gados a todas as mãos que nos puderem acolher, temos levado nossa 
dor ao conhecimento daqueles que, conscientes do valor de uma pessoa 
humana, independente de classe social, credo político, cor, têm pela mes
ma uma posição de respeito. 

Esta é a cruel caminhada que estamos reallzando. Sabemos que não 
somente nós a estamos experimentando. V. s.a não pode imaginar a dor 
com que escrevemos estas palavras. Só quem por infelicidade teve seu 
marido ou um de seus filhos ou Irmão arrancado brutalmente do seu 
convívio, quem como nós passou noites e noites na Incerteza do destino 
de ente multo querido pode Imaginar as nossas noites em claro, nosso de
sespero, as nossas lágrimas, enfim, nosso grito de dOr, que ninguém quer 
ouvir. Precisamos de ajuda para encontrar o nosso Irmão e o meu marido. 

Nós esperamos que ele volte para casa; seu filhinho de 2 anos o 
espera todos os dias. A dor e o medo ronda nossos lares, mas no fundo 
do desespero quando a dor mais nos maltrata ainda encontramos ânimo 
para lançar nosso apelo: um apelo que dirigimos a V. s.a e autorizamos a 
que V. S." o transmita através da Tribuna do senado Federal a todos 
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aqueles que estiverem receptivos, um apelo para que seja reconhecida 
uma situação de fato: a prisão de um jovem, que se estenda a ele os di
reitos consagrados universalmente na Carta de Princípios dos Direitos da 
Pessoa Humana, que se apres.ente em juízo quais as acusações que por
ventura sobre ele pesam, para justificar tão brutal comportamento por 
parte das autoridades e que seja permitido um direito de defesa em re
lação a tais acusações. 

Confiando nos predicados humanos já conhecidos de V. S." e, so
bretudo, confiando na capacidade dos homens de suplantar periodos 
obscuros e difíceis onde a violência e a injustiça podem imperar, pelas 
lições históricas do passado, subscrevemos a presente carta e agradece
mos todas as providências que o Ilustre senador houver por bem tomar. 

São Paulo, 5 de abril de 1974 - (esposa) Ana Lúcia V. de Santa Cruz 
Oliveira - (irmã) Rosalina de Santa Cruz Leite - (mãe) p/ Elzita San
tos de Santa Cruz Oliveira, que não assina esta carta por residir em 
Recife." 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." me permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de v. Ex." 

O Sr. Virgílio Távora - No Início da oração de v. Ex.", foi dito que Iria fazer 
um apelo ao Ministro da Justiça. Estamos certos de que s .Ex.", o titular da 
Pasta, que tem um passado de homem justo, equânime, ouvirá quem de direito 
sobre o assunto e as explicações cabíveis serão dadas a V. Ex ... No momento, é 
Isso que poderíamos adiantar, já que o caso não é do nosso conhecimento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço ao nobre Líder da ARENA a sua 
palavra de esclarecimento sobre a conduta da Maioria e a sua compreensão, 
porque essas palavras da nobre Liderança demonstram que o nobre Líder Virgí
lio Távora entendeu exatamente o sentido deste apelo. certamente. nenhum bra
sileiro há de desejar que esta situação se perpetue no Brasil; dai o pedido que 
fazemos de um esclarecimento ao Mlnlstro da Justiça para a tomada das provi
dências necessárias, a fim de que os textos constitucionais que invocamos no 
Inicio de nosso pronunciamento sejam rigorosamente respeitados. Assim agindo, 
S. Ex ... estará prestando um serviço ao Governo a que serve e ao Brasil a que 
todos pretendemos servir. 

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

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgillo Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje fazemos 
uma pausa no exame que por sessões viemos fazendo da situação económico
financeira de cinco anos de Governo Revolucionário - 1969 a 1973 - para tra
tarmos de assunto de Importância máxima para o futuro da Pátria comum. 
Vezes não poucas temos aqui afirmado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
linha mestra do Governo Gelsel, é de "continuidade sem imob111smo". Mas con
tinuidade tomada no seu sentido exato: as grandes linhas da politica que de 
1964 a esta parte vem adotando o Poder Federal em qualquer um dos grandes se
tores da vida pública, não seriam mudadas e sim as normas de procedimento 
quando necessário. E com que satisfação hoje podemos apresentar materialização 
desta diretriz governamental em dois pronunciamentos feitos pelo nobre Ministro 
das Minas e Energia Shigeaki Uekl. No primeiro, há dias, em Belém do Pará -
afirmativa corajosa já que, contrariando os interesses da terra que visitava, dei
xou s. Ex.a. bem claro que a solução tomada pelo Governo anterior, quanto ao 
escoamento de minério da Serra dos Carajás, seria pelo Porto de Itaqui - via, 
portanto, ferroviária. 

Investimento de bilhões de cruzeiros - disse S. Ex." - lhe não comporta im
provisações nem tentativas. Temos uma tradição, uma experiência ferroviária 
muito bem demonstrada pela Cia. Vale do Rio Doce. 
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A solução encontrada foi a certa. Vamos mantê-la, sem embargo de reco
nhecermos justo o interesse da economia paraense por uma outra que, ao mesmo 
tempo, permitisse o aproveitamento das suas linhas naturais d'água, a solução 
hldroviária. 

S. Ex.", no momento acenou à população daquela região com a exploração, 
em alta escala, das jazidas de bauxita de Trombetas, dizendo que haveria para o 
Pará um projeto de mineração que pela .sua localização, pelo seu conteúdo, com
portava exportação pelo litoral paraense, além da conseqüente usina de benefi
ciamento do minério para transformação sucessiva em alumlna e alumínio me
tálico. 

Promessas vãs, diriam muitos, naturalmente pouco satisfeitos com a decisão 
adotada. Não o foram. Ontem, após a audiência com o Senhor Presidente da 
República - e fixamo-nos em detalhes - no que Sua Excelência diz após ela 
porque, justamente, nestas declarações se vêem transformados em realidade vá
rios daqueles conceitos básicos de nossas políticas energética e mineral, mostrou 
por atos conf!rmatórlos o acerto desta. 

Primeiro que tudo, Sr. Presidente, aquilo que era pensamento do Governo 
anterior e agora vai passar para a prática, o aoroveltamento dos nossos recursos 
hidráulicos da Amazônia, o aproveitamento hidrelétrico do TOcantins, com o 
aprovo presidencial, a proposta de um estudo acelerado, já de viabilidade econó
mica, da hldrelétrica de Tucuruí a 350 km de Belém para atender à produção c:l
tada de alumínio, que terá como matéria-prima a bauxita de TrOmbetas. E o 
aproveitamento de São Félix, a 200 km ao norte de nossa Capital que se interli
gará com o sistema energético da Cachoeira Dourada e através desta com o 
Centro-Sul do País. Investimentos previstos da ordem de US$ 1,5 bilhão. Cresce 
de importância ainda a decisão tomada por efeito de outra paralela qual seja a 
de englobar a exploração maciça dessas reservas com a necessária complementa
ção de importação que temos de metais. como cobre e estanho, de que no mo
mento somos carentes, de forma que a balança comercial não ficasse sobrecar
regada, pelas crescentes necessidades que temos desses dois últimos minerais. 

Foi ainda o Sr. Ministro adiante, dizendo do empenho que tem o Governo 
atual em dar prosseguimento ao aproveitamento dos rejeitas plritosos do carvão 
de Santa Catarina que, como sabem V. Ex.as, Srs. Senadores, representam 4% 
do produto obtido da mineração: clnqüenta por cento vão para a siderurgia; 
46% destinam-se ao carvão-vapor e 4%. correspondem a esses rejeitas que até 
o dia de hoje permaneciam inaproveltados. 

S. Ex." deseja dar escala comercial àquela tentativa de fabricação de amô
nia, que no momento é antleconômica, porque apenas Ilda com reservas dlmi· 
nutas e, ao mesmo tempo, aproveitar para a produção de enxofre e de ácido 
sulfúrico, o eSforço que se vai desenvolver quanto à química do carvão, pela 
companhia estatal encarregada - a Cla. Carboquimlca Catarinense. 

Entretanto, o ponto alto, talvez, das declarações de S. Ex." cifra-se na parte 
em que diz que "a política nuclear seguida pelo Governo está certa", e nós, que 
aqui tanto sobre o assunto nos manifestamos, vemos publicadas, seja nos jor
nais, seja no Diário do Congresso -Parte I- Câmara dos Deputados- criticas 
a esta politica, sentimo-nos reconfortados de ver que não vai haver terra arrasa
da num dos segmentos mais Importantes da nossa politica energética. 

São palavras de S. Ex:.11 : 

"O Brasil se encontra "no bom caminho", por haver optado pelo urânio 
enriquecido, solução preferida pela quase totalidade dos países. A curto 
prazo, com o desenvolvimento da tecnologia nuclear por outras nações 
além dos Estados Unidos e da Rússia, o Brasil não estará sujeito ao que 
se convencionou chamar de colonialismo tecnológico." 

Observou- e com ele fazemos coro- que o fundamenatl é pesquisar o urâ
nio, pois sem possuí-lo o Brasil ficará em perigosa dependência do Exterior. 
E isso nosso País está fazendo. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda mudança de Governo traz expectativa 
de desvios de orientação que, às vezes, nem sempre conduzem a melhores resul
tados. ll:, pois, com satisfação que vemos o responsável por uma das Pastas mais 
importantes para o desenvolvimento do País dar a sua palavra decisiva, ball
sadora de rumos que correspondem ao verdadeiro ínteresse nacional. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, comunicação que vai 
ser lida pelo Sr. 1.0-Secretário. 

Em 10 de abril de 1974 
Senhor Presidente 

COMUNICA:ÇAO 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 12 do corrente, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar de 114.a Reunião do Cons·elho rnterparla
mentar, de 15 a 20 de abril corrente, em Bucareste. 

Atenciosas saudações. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidência fica ciente. 

Esgotada a Hora do Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1 e 2, da Ordem do Dia de hoje, relativos aos Projetos de Lei do 
Senado n.O 5, de 1973, e 79, de 1973, dependem de votação dos Requerimentos 
n.0 39, de 1974, e 40, de 1974. (Pausa.) 

Não havendo quorum, fica adiada para a próxima sessão a apreciação das 
referidas matérias: 

Item 1 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que. veda a dispensa da em
pregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento 
em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá outras providências, 
tendo 
PARECER, sob n.O 816, de 1973, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a r·edação' do vencido, dependendo da votação 
do Requerimento n.0 39, de 1974, de adiamento da discussão. 

Item 2 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 79, de 1973, 
autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a realização do 
casamento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à 
autoridade competente, tendo 
PARECER, sob n.o 624, de 19·73, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e no 
mérito, pela aprovação, com a emenda que apresenta de n.o 1-CCJ 
(votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos L!ndenberg), 
dependendo da votação do Requerimento n.0 40, de 19·74, de adiamento 
da discussão. 

Item 3 

Discussão em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 88, de 
1973, de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o 
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exercício da profissão de lavador e vigia autónomo de veículos automo
tores, e dá outras providências tendo 
PARECERES, sob n.o~ 727 e 728, de 1973, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
- de Legislação Social, favorável com emenda que apresenta de n.O 1-CI.S. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A discussão do presente Projeto foi 
adiada em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, quando da sua in
clusão na Ordem do Dia da Sessão de 11 de março do corrente. 

O Regim·ento Interno, entretanto. no § 2.o do art. 311, permite um segundo 
adiamento por prazo não superior a trinta dias. 

Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo 
Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 411 DE 1974 

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requel.ro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 88, de 19.73, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de lavador e vigia autónomo de veículos automo
tores, e dá outras providências, a fim de ser feita na sessão de 10 de maio do 
corrente ano. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Como a Presidência informou ante

riormente, não há quorum para a deliberação. 
Fica, assim, sobrestada a discussão da matéria, nos termos regimentais, até 

que haja quorum para a votação do requerimento. 
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. 
O SR. ADALBERTO SENA - sr. Presidente, Srs. Senadores, na secÇão-''Bas

tidores" de uma das últimas edições da revista Visão, deparou-se-me a notícia 
que passo a ler: 

"Segundo a Inter Press Service, a PETROBRAS tem grandes esperanças 
de encontrar petróleo no Estado do Acre, próximo da fronteira com o 
Peru e a Bolívia. Na opinião dos técnicos, a região do rio Lobo é, 
geologicamente, um prolongamento da área peruana de Pastaza, onde se 
localizam riquíssimas jazidas de petróleo. 
A revista OLGA, de Lima, comentando o telegrama da IPS, manifesta 
certa preocupação diante dos trabalhos da PiETROBRAS, pois, salienta, 
"as regiões da Amazônia peruana, boliviana e brasileira não ·estão estri
tamente delimitadas e isso faz temer aos paises vizinhos um possível 
processo de expansão por parte do Brasil. Aliâs, a região do Departa
mento do Pando, na Bolívia, já é dominada por imigrantes brasileiros." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por mais acostumados que estejamos 
contm as solércias e confusões de determinado gênero da publicidade interna
cional, sinto que, desta vez, este noticiário nos deixou verdadeiramente perplexos. 
O tópico começa por ser confuso em suas indicações geográficas. Pelo que sei, 
e pelo que pude apurar, nestes dias - e lamento ainda não ter-me chegado às 
mãos uma pesquisa de que incumbi o nosso IPEAC - não existe, naquela região 
do Acre, e nem mesmo nas suas proximidades, um rio chamado rio Lobo e, muito 
menos - o que ainda seria mais conspícuo - uma região do rio Lobo. Quanto 
a esse prolongamento da zona peruana de Pastaza, também dela não tenho 
conhecimento senão daquela que com tal denominação é conhecida numa parte 
do Equador, a qual, se chega a aproximar-se do Brasil, está longe de avizinhar-se 
da região acreana. 



-223-

Mas, não é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para corrigir ou pôr em dúvida 
impropriedades geográficas que estou ocupando esta tribuna. A razão deste meu 
pronunciamento são esses laivos, ou esta "pontinha" de intriga internacional a 
que a mesma notícia deu acolhida na sua segunda parte, não obstante constar 
apenas de 16 linhas comprimidas na estreiteza de uma coluna daquela revista. 

Sr. Pres~dente, Srs. Senadores, dizer-se que as regiões da Amazônia peruana, 
boliviana e braslleira não estão estritamente delimitadas e que isso faz os países 
vizinhos temerem um possível processo de expansão por parte do Brasil, não só 
traduz uma inverdade, como redunda numa injustiça. Uma inverdade, porque 
os limites do Brasll com o Peru, sobretudo deste com o Acre, foram já fixados 
em, pelo menos, duas oportunidades: primeiro, logo após a questão com a Bolivia, 
de que resultou a reintegração do então território e hoje Estado do Acre ao 
patrimônio nacional; e, dtpois - record·o-me muito bem -, nos idos de 1926 e 
1927, portanto, já na terceira década deste século, quando uma comissão mista, 
ou melhor, duas comissões trabalhando harmonicamente, uma brasileira e outra 
peruana, delimitaram, rigorosam<mte, esses confins, esses llndes do território do 
Acre com o Peru. E não posso compreender que demarcação assim procedidas e 
referendadas em tratados - e o Itamarati está aí para dar a sua palavra -
possam ser postas em dúvida a ponto d.e justificar receios como esses, de uma 
possível expansão do Brasil, nas suas pesquisas de petróleo naquela zona fron
teiriça. E dai a nossa preocupação em esclarecer os fatos para que desavisados 
feitores da r-eferida revista não venham a ter impressões desfiguradas nas rela
ções do Brasil· com os seus vizinhos sul-americanos. 

Informação que também merece reparo desta tribuna, é essa outra de que: 
"A região do Departamento do Pando, na Bolívia, já é dominada por 
imigrantes brasileiros." 

Nesta expressão "dominada" está, também, uma intriga. É verdade que 
muitos braslleiros vivem e trabal:ham do outro lado do Rio Acre, já em território 
boliviano, na extração da borracha, assim como bolivianos vivem no lado brasi
leiro. Mas nada disso significa domínio, mas apenas interconvivência no 
trabalho de dois povos. E se tivéssemos de dar um testemunho recente do que 
está ocorrendo naquela região, a este respeito, poderíamos até fazer divagações 
em contrário, se nos deixássemos contaminar pela malicia dos autores do noti
ciário. Poderíamos dizer que, em vez de domínio, haveria ameaça de submissão 
dos brasileiros a condições de trabalho no pais vizinho. 

Quando estive, ultimamente, em visita ao meu Estado, cheguei a ouvir coisas 
desagradáveis a esse respeito. 

Como grandes extensões de terras do Acre estão sendo, ultimamente, adqul
rida·s por capitalistas do sul do P'aís, principa:mente de São Paulo e do Paraná e 
esses compradores projetam dedicar-se multo mais à pecuária do que à extração 
da borracha, muitos seringueiros, desalentados ante a expectativa de não po
derem permanecer nas suas colocações, emigraram para a Bolívia, onde encon
traram serviços do mesmo gênero daqueles a que se dedicavam no Brasll, quer 
dizer, à extração da borracha. 

O Sr. José Lindso - V. Ex.a me permite um aparte? 
O SR. ADALBERTO SENA - Com muito prazer. 
O Sr. José Lindoso - Estou ouvindo o depoimento de V. Ex.a com o maior 

interesse, inclusive versando tema da nossa área, singularmente do Acre, que 
tanto diz ao seu patriotismo, e ao seu coração, como diz ao nosso civismo e à 
nossa consciência nacional. Efetivamente, a notícia está deturpada. Nessas áreas 
de fronteiras sempre existem escaramuças, essas pequenas dificuldades que as 
autoridades vão dirimindo com sabedoria e tranqüilidade. Esses acontecimentos 
são multo comuns em áreas de fronteira. Relativamente ao problema da bor
racha, temos inclusive acordos especiais com relação ao aproveitamento da 
borracha, não só para o escoamento como para o beneficiamento. Esses acordos 
agora evoluíram, principalmente na área do Madeira, no sentido de só entrar no 
Brasll a borracha beneficiada, valorizando-se assim, o produto e dando melhol' 

r 
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distribuição de rendas ao trabalhador boliviano. A observação de V. Ex." sobre 
a compra de muitas terras tituladas deve s·er averiguada pelas autoridades 
brasUeiras, porque me preocupa e deve preocupar a todos nós da região. O 
problema é fundiário, é problema relativo a título de terra, terras essas, por
tanto, demarcadas, como dizemos lá no Norte. Capitalistas do Sul do País estão 
comprando essas terras. Tive também conhecimento, por pessoa altamente cre
denciada, que algumas dessas vendas de terras são feitas com a cláusula de se 
daixar o seringal limpo, sob o ponto de vista de despido de todos os seringueiros, 
porque não interessa ao novo empr·eendedor, ao novo empresário a atividade da 
borracha. Interessa, sim, a atividade da pecuária ou outra atividade qualquer. 
Ora, temos chamado a atenção, repetida vezes, e tão repetidas vezes que -
parece - temos cometido até injustiça aos olhos do Banco da Amazônia e da 
SUD~A, com relação ao probLema da economia da borracha do interior da 
Amazônia Ocidental. Quando defendemos a necessidade de uma ação sincroni
zada entre o crédito e a tecnologia, portanto entre aqueles que dispõem do 
dinheiro e aqueles que dispõem das mudas, através do Ministério da Agricultura 
para a heveacultura, nós o fazemos porque ainda não descobrimos nessas áreas 
uma motivação econômica que justificasse a permanência do homem, perma
nência tradicionalmente ligada à atividade da borracha. Parabenizo V. Ex.", 
porque, na serenidade que todos nós reconhecemos e tributamos à sua experiên
cia de lidador lá no Acre, com a sua responsab!lidade do Senador da República, 
faz essa colocação tranqüila. Não há problema de fronteira. Há problemas de 
economia na zona de fronteira, decorrentes das mutações que o nosso desenvol
vimento e os interesses da Bolivia estão gerando e que precisam ser acertados, 
para que não se agravem, visando o bem-estar das populações das duas nações 
irmãs. 

O SR. ADALBERTO SENA - Agradeço o aparte de V. Ex." embora as pon
derações do ilustre colega melhor se enquadrariam no assunto de outros discursos 
que proferi nesta Casa, e nos quais procurei defender os interesses desses tradi
cionais batalhadores - os chamados "soldados da borracha", em face dos desvios, 
aliás naturais, dos rumos da economia acreana. 

Mas o objetivo das minhas presentes palavras, como V. Ex." chegou bem a 
aflorar, no final do seu aparte, é exatamente esse, de desmentir, aliás para 
tranqüilidade pública, qualquer veleidade que pudesse ter o Brasil de incursões 
exploratórias em território peruano ou boliviano, e menos ainda, como se diZ 
no final da noticia ora comentada, de que na região limítrofe com o Acre, exata
mente na do Departamento de Panda, já se estivesse verificado dominação 
por emigrantes brasileiros. 

Mas, como estava a dizer, quando v. Ex." me solicitou o aparte, vale, como 
ilustração deste discurso, aqui relatar certa informação a mim prestada durante 
a recente estada no Acre, por pessoa digna de crédito, mas qual estou diligeno 
ciando no sentido de melhor esclarecimento. Segundo tal informação, os serin
gueiros brasileiros emigrados para o lado boliviano do Rio Abunã, estariam sendo 
compelidos a se naturalizarem, por dois anos, como condição para poderem 
trabalhar no território boliviano; e que os bolivianos estariam exigindo desses 
seringueiros uma naturalização provisória, para que eles pudessem trabalhar 
naquele pais. Teríamos, no caso, uma figura de Direito que eu não conhecia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não estou aqui endossando tal notícia, embora 
tivesse ela sido ouvida de um militar boliviano. Estou apenas contrapondo a 
impressão que ela me deixou a essa outra de dizer-se que a região boliviana, 
limítrofe do Brasil, já é praticamente, como se diz na publicação, dominada 
pelos nossos patrícios emigrantes. E, nesse confronto, nada nos move senão. 
como disse, o propósito de deixar as coisas bem claras e a ponto de desfazer 
essas intriguinhas, que, a despeito de talvez inócuas nas esferas diplomáticas, 
não deixam de causar má impressão na opinião pública de um e outro pais; e, 
por tal forma, de gerar animosidades contrárias às relações de amizade e de 
respeito mútuo subsistentes nos povos. 

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



-225-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos. 
Em virtude de requerimento anteriormente aprovado pelo Plenário, o Senado 

Federal não realizará sessões nos dias 11 e 12, quinta e sexta-feira santas, nem 
haverá expediente em sua Secretaria. 

Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária do próximo 
dia 15, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 
· Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 5, de 1973, de 

·autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que veda a dispensa de empregada grá
vida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o empregador 
é cientificado da gravidez, e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n.o 816, de 1973, da Comissão: 
- ·de Redação, oferecendo a redação do vencido, dependendo ·da votação do Re

. querimento n.o 39, de 1974, de adiamento da discussão. 

2 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 64, de 1972, 

de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o· Furi.do .de 
Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, a conta 
vinculada em nome do empregado passará para sua família da lei civil, tendo 
PARIECER, sob n.o 846, de 1973 da Comissão: 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

3 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 79, de 1973, 

de autoria do Sr. Senador FranCo Montoro, que permite a realização do casa
mento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autoridade com-
petente, tendo · ' 

PARECER, sob n.0 624, de 1973, da Comissão: 
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e jurldleidade e no mérito 

pela aprovação, com a emenda que apresenta de n.0 1-0C'J (votos vencidos 
dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos Lindenberg),. dependendo da 
votação do Requerimento n.0 40, de 1974, de adiamento da discussão. 

4 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 88, de 1973, 

de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o exercício ·da 
profissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá outras 
providências, tendo 
PAR.ECERES, sob n.os 727 e 728, de 1973, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça., pela constitucionalidade e juridicidade, e 
- de Legislação Social, favorável com emenda que apresenta de n.O 1-0LS. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas.) 
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34.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
enn 15 de abril de 1974 

mESID:mNCIA DO SR. P.AJUU> TOmES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adwberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Brttto - José Lin

doso - José Esteves - Cattete Pinhi!iro -· Jarbas Passarinho - Renato 
Franco - Alex:andre Costa - Clodomir Milet - F1a.usto Castelo-Branco 
- Petrônio Portella - Virgilio Távora - Waldemar Alcântara - Di
narte Mariz -Luís de BltlTos - Ruy Carneiro - PaUlo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco -
Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenoorg 
- Eurico Rezende - Paulo Torres - Italívio Coelho - Saldanha Derzi 
- Accioly Filho - Antônio Carlos - Lenoir vargas - Daniel Krieger 
- Guido Mondl.n. 

. . O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aoorta a 

.&ssão. 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO SR. PRESIDENTE DA REP'OIBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência: 

MEN1SAGEM N.0 121, DE 1974 
(N.0 146/74, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42, item lEI, da Constituição Federal, tenho a 

honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Aloorto Raposo Lopes, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Finlândia, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71. 534, de 12 de dezembro 
de 1972. 

OS méritos do Embaixa:dor Al·bilrto Raposo Lopes, que me induziram a es
colhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 10 de abrU de 1974. - Ernesto Geisel. 

CU'RlRWULUM VITAE 
DD EMBAIXADOR ALBERTO !RAPOSO LOPES 

Nascido no Rio doe Janeiro, Estado da Gue:nabara, em 1.o de setembro de 
1912. Bacharel em Ciências Políticas e Econômicas, pela UniversM'ade da Cali
fórnia. Curso de Civlllzação e Lingua Francesa, da Universidade de Sollbonne. 
Diplomado em Administração Pública, pela Universidade de Harvard. Diplomado 
pela Escola Superior de Guerra, no Curso Superior de Guerra, em 1950. 
- Cônsul de Tercell;a Classe, por concurso, 1939, 
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- Vice-Cônsul em Boston, 1942 a 1943. 

- Vlce-Cônsul em Miami, provisoriamente, 1943 a 1945. 
- Terceiro-Secretário da Embaixada em Caracas, 1945. 

- Promovido a Segundo-Secretário, por antigüidade, 1945. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Caracas, 1945 a 1946. 

- Membro da Delegação do Brasil à IV Assembléia-Geral do Instituto Pan-
Americano de Geografia e História, Caracas, 1946. 

- Membro da Comissão de Exame Preliminar de Solução Amigável para as Re
clamações Britânicas apresentadas por via Diplomática, 1947. 

- Membro da: Delegação doo Brasil à Conferência Interamericana para a Ma
nutenção da Paz e da Segurança no Continente, Rio de Janeiro, 1947. • · 

- A disposição do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cult\U"a (IBECC), 
provisoriamente, 1948. 

- Representante do Ministério das Relações Exteriores na II Conferêncilll das 
Classes Produtoras, Araxá, 1949. 

-A disposição do Estado-Maior das Forças Armadas, como Adjunto do De
par.tamento de Estudos da Escola Superior de Guerra, 1950. 

- Chefe, interino, da Divisão de Assuntos Internaciona:is da Escola Superior 
de Guerra, 1950. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Montevidéu, 1951 a 1952. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1952. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em Montevidéu, 1952 a 1954, 

- A disposição da Missão Especial do Uruguai às solenidades de posse do Pre-
sidente da República, 1951. 

- Membro da: Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da Re
pública Oriental do Uruguai, 1951. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em Lima, 1954 a 1956. 

- Delegado do Brasil ao II Congresso Ibero-Americano de Segurança Social, 
Lima, 1954. 

- Encarregado de Negócios em Lima, 1955 a: 1956. 

- Membro da Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Peru, 1957. 

- Diretor-Executivo da Comissão Nacional de Assistência Técnica, 1957 a. 1958. 

- Chefe, Substituto, da Seção Brasileira. da Comissão Mista Brasil-Peru, 1958. 

- Membro da: Delegação do Brasil às negociações para a conclusão de Acordo 
sobre Transportes Aéreos Brasil-Colômbia, 1958. 

- Conselheiro, 1958. 

- Ohefe da Divisão de Cooperação Econômica e Técnica., 1958 a. 1959. 

- Membro da Comissão Nacional de Assistência Técnica, 1958 a. 1959. 

- Vice-Pres!dente da Comissão Nacional de Assistência Técnica, 1958 a 1959. 

- Conselheiro da: Embaixada na Haia, 1959 a 1961. 

- Encarregado de Negócios na Haia, 1959, 1960 e 1961, 

- Cônsul-Adjunto em Montevidéu, 1961 a 1962. 

- Encarregado do Consulado-Geral em Montevidéu, 1961 a 1962. 

- Cônsul em Nápoles, 1963 a 1964. 

.. 
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- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por antlgüidad·e, 1963. 
-Cônsul-Geral em Assunção, 1964 a 1967. 
- Membro da Delegação à Comissão Mista Brasil-Paraguai, 1965. 
- Cônsul-Geral em Hamburgo, 1967 a 1968. 
- Embaixador em La Paz, 1969 a 1971. 
- Chefe do Departamento Consular e de Imigração, 1971 a 1973. 
- Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1973 a 1974 . 
.:..:. Promovido a Ministro de Primeira Classe, 1973. 

·secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 3 de abril de 1974. - Octávio 
Bainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal. 

, , .. ·. (A Comfssão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

o SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltamos nossa 
atenção, nesta oportunidade, para assunto que já foi objeto de pronunciamento 
nosso há alguns dias: a enchentes no Ceará. Do mesmo ocupou-se ·também, com 
brilhantismo, na Sessão de terça-feira, desta tribuna, o nobre Sr. Senador Wilson 
Gonçalves. Não retornaríamos ao fato não fosse a natureza, em seus caprichos, 
desejar que a intensidade das chuvas o prolongue por tempo incomum, dei
xando em sua trajetória visão semelhante à causa;da por um outro fenômeno, 
a. que já estamos de certa forma acostumltdos, qual seja o das secas. 

Da fala do ilustre coestaduano a esta parte, novos eventos tiveram lugar, 
aumentando ainda mais o extenso rol de prejuízos que a economia cearense 
está a sofrer. Desejamo-nos reportar, principalmente, aos prejuízos incalculá
v·eis que os florescentes parques industriais de Sobral e Iguatu vêm de sofrer 
nas últimas horas, com inundações cata:stróficas, mercê do rompimento de 
açudes e transbordo conseqüente dos Rios Acaraú e Jaguaribe, respectivamente. 

As noticias que no decorrer deste fim de semana recebíamos de Fortaleza 
estão, hoje, em parte esta:mpacl'as na imprensa. Elas nos dão conta de que a 
BR-116, à altura do quilômetro 280, foi interrompida com a destruição de um 
trecho, isolando Fortaleza do Sul do País; de que a cidade de Iguatu voltou a 
ter sua parte central totaimente tomada pelas águas que a Vila Nerumana foi 
'completamente riscada do mapa que um número ainda não precisado de açudes 
de tamanho médio, naquela região, certamente mais de dez, não suportaram 
a força da torrente e se vira:m arrombados, fato que provocou nova elevação 
do nível do Rio Jaguaribe, levando a miséria a todo baixo vale deste nome; que 
Sobral supolta sua quarta e mais violenta enchente, com duas mil qua:tro
centas e quarenta casas destru!:das - às quais haveremos de somar mais de 
1.300 no já citado município Iguatu. 

Ao registrarmos o prosseguimento do flagelo que se abate sobre nossos 
conterrâneos, desejamos fazer presentes os apelos que vimos recebendo dos 
representantes das comunidades assoladas - não só destas cruas cidades, mas, 
também, das de Santana de Acaraú, Marco, Morrinhas, Bela Cruz, Acaraú, Tauá, 
Aracati, Itaiçaba, Jaguaruana, Russas, Palhano, Quixeré, Jaguaribe, Jaguaribara, 
Jaguaretama, Mombaça, Cariús, Jucás e Icó, para só citar as que de nosso co
nhecimento mais atingidas. 
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O Sr. Guido Monclin - V. Ex.& me permite um aparte? 
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer. 

O Sr. Guldo Monclin - Senador Virgílio Távora, com mais esse pronuncia
mento de V. Ex.a aludindo à verdadeira catástrofe que se abateu pelo Brasil 
inteiro, estamos nós a tom!tl' conhecimento ãe quão grave vem sendo também 
no Ceará esse fenômeno periódico, de que o nosso P.a!s tem sido ultimamente 
grande vitima. Quero dizer, neste ensejo, a V. Ex.& que, há dias, aparteando o 
nobre Senador Antônio Carlos. fazia eu referência às enchentes no Rio Grande 
do Sul. E recordo que até então tal não hiW!a ocorrido e, mencionando-as, não 
me referia ao caso de mortes, mas, na verdade, particularmente, no Município 
de Torres, as vitimas da enchente foram assim às dezenas. Temos lembrança 
do que nos relatou aqui o Sena:dor Antônio Carlos, para ouvir, agora, depois 
do espanto que tantos desastres nos causou, v. Ex.& nos comunicar o que ocorre· 
no Ceará. Quero lembrar que mesmo aqui em Brasll!a, embora poucos conheçam 
o fato, tivemos uma enchente, no Rio Descoberto, onde, anteriormente, foi 
feita uma barragem, e muitas foram as vítimas da enchente, como podemos as
sinalar, aparteando V. Ex.a De sorte que é verdadeiramente espantoso o que 
ocorre. Mas, o que temos a lamentar é precisamente o imenso número de vi
timas, como é o caso de Santa Ca:tar!na. Felizmente, o Governo, da.ndo-se conta 
da extensão das conseqüências da enchente, está a tomar todas as providênciaS, · 
no sentido de, pelo menos, suavizar os seus dolorosos resultados, atra-ç'és de um 
atendimento de que nos têm dado notícia a imprensa, a televisão e o rádio. 

O SR. VIRG:tLIO TAVORA - Agradecemos o aparte de V. Ex.a, nobre re
presentante do Rio Grande do Sul, o qual incorporamos, com prazer, ao nosso 
discurso. 

·Prosseguimos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transmitindo apelo, no sentido 
de que o Governo Federal, através de suas instituições financeiras e dos órgãos 
competentes, promova a reorganzação desta parte da economia cearense, me
diante a liberação de créditos e um proporcionar de financiamentos a. longo 
prazo. Não estamos a pleitear esmolas e sim empréstimos que permitam a re~ 
construção, nas cidades, das atividades industriais e comercla:ls arrasadas e 
no campo, da agricultura completamente assolada. T.al medida, associada, a!ndlll, 
a inúmeras outras, como a da reconstituição das ca-sas destruídas, a exemplo do 
que ocorreu· com nosso Estado-irmão, Santa Catarina, sobre ser de justiça, é 
urgente e inadiável, a fim de minorar as conseqüênci~ do fenômeno climático 
que varreu a Terra: de Iracema. 

Minutos atrás, em contacto telefónico com os edis das duas grandes cida
des citadas - Iguatu e Sobral -, recebíamos os últimos informes do verdadeiro 
dilúvio que naquele momento, se abatia sobre elas, da situação de pânico em 
que esta\'am as populações, à espera de auxílio e de socorro, e de uma trégua 
que a natureza desse a seus cuidados que já eram muitos. 

Ao transmitir, no dia de hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas noticias· 
- complemento daquelas outras já trazidas ao conhecimento deste Plenário -. 
'desejávamos em expressando a confiança que temos nas providências que 
não deverão' faltar, como não faltaram, e o Governo federf!:l deu bem mostra 
no caso do irmão do Sul, santa Catarina, fazer uma profissao de fé, a de que, 
auxiliado pelo Governo federal, aquela gente sofredora, como Fêniz ressurgindo 
das próprias cinzas, haverá de, realmente, levantar-se. 

O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex,a um aparte? 
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com prazer. 
O Sr. Arnon de Mello - Senador Virgílio Távora, há poucos dias ouvimos 

aqui o discurso pronunciado pelo nobre Senador Wilson Gonçalves, a respeito 
dos sofrimentos dos cearenses vitimados pelas inundações. Foram tantos os 
apartes com que o cumularam os eminentes Senhores Senadores que não en
contrei como encaixar o meu. Aproveito, agora, o ensejo do discurso d·e V. Ex.a 
para manifestar, em nome da Bancad·a de Alagoas, a solidariedade de nosso 
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povo à gente cearense, nesta hora de dor. V. Ex." tem toda razã.o no que pleiteia 
do Governo federal, que, estou certo, nã.o será indiferente aos apelos de V. Ex." 
conforme aconteceu com os dos Estados do Sul, vítimas também, como o Ceará, 
de ln unc:ações nestes últimos dias. 

O SR. VIRGtLIO TAVORA -Agradecemos, nobre Senador Arnon de Mello, 
o aparte de V. Ex.", que traz a solidariedade do povo de Alagoas, tão ligado ao 
do Ceará por laços que nã.o vêm de hoje. 

Repetimos Sr. Presidente, que essas providências, se tornam necessárias, a 
fim 'd·e minorar as conseqüências desse fenômeno climático que s·e abateu sobre 
nossa terra. 

As últimas notícias, de minutos atrás, nos mostram que, realmente, está a 
se configurar em nosso Estado algo semelhante, guardadas as proporções e a 
pujança dos cursos de água nele interessados, àquilo que sofreu o Estado de 
Santa Catarina. 

Este é o registro, este é o apelo que desejá vamos fazer nesta tarde, e tenho 
certeza de que não foram feitos em vão. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre senador 
Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, desisto da palana. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex." desiste da palavra. 
Não há mais oradores inscritos. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 30, de 1974, de ·auto
ria do Senhor Senador Ruy Carneiro, solicitando a transcrição nos Anais 
do Senado, do discurso pronunciado pelo ex-Senador Argemiro de Fi
gueiredo, no dia 9 de março do corrente ano, em Campina Grande, Es
tado da Paraíba, quando lhe foi prestada significativa homenagem pelo 
povo daquela cidade, erguendo na Praça Clementina Procópio, uma es
tátua daquele exemplar homem público. 

o SR. RuY CARNEmo - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY CARNEmO - Sr. Presidente, Srs. Senadores .. é com incontida 
emoção que venho a esta tribuna. Não para justificar o requerimento através 
<lo qual pretendo que conste de nossos Anais o discurso pronunciado pelo Sena
dor Argemiro de Figueiredo, no dia 9 de março deste -ano, em Campina Grande, 
agradecendo homenagem inédita que ali lhe foi prestada. 

Para obter o que requeri a 29 do mês findo, nenhuma palavra de justifica
ção seria necessária. Este, o meu ponto de vista. E, sem dúvida. de tod·os os no
bres Colegas, pois esta Casa ainda está impregnada do calor humano com que 
1\rgemiro de Figueiredo marcou sua presença durante dezesseis anos em que 
representou o Estado da Paraíba no Senado Federal, após ter integrado, duran
te anos, a Câmara dos Deputados. Mesmo os poucos que não tiveram a felici
dade de com ele privar conhecem e sabem quem foi esse grande Senador que, 
por duas vezes consecutivas, integrou aqui a Bancada paraibana. 

Nossos Anais estão repletos de substancios·os pronunciamentos feitos pelo 
Senador Argemiro de Figueiredo, sempre vigilante e bravo na defesa dos le
gítimos interesses da nossa pequena e inigualável Paraíba; sempre pronto a 
marcar sua presença nos momentos graves para o País, não raro assumindo 
posições momentaneamente onerosas, por jamais saber curvar-se oa interesses 
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outros que não o do nosso Estado e do Brasil. De indômita coragem desta tri
buna fez adY~rtências históricas, em dias agitados, confusos e inseguros de 
nossa vida politica na permanente reYelação do poder de discernimento excep
cional que o caracteriza. 

Argemiro de Figueiredo esteve presente à frente da luta durante meio sé
culo da vida politica da Paraíba, desenvolvendo atividade 'a mais intensa, o 
povo paraibano sempre o convocando para sucessivos mandatos. 

Fomos adversári~s e correligionários, mas sempre ligados por fraternal ami
zade, que a admiraçao com que sempre o vi apenas sedimentava ainda mais. 

Muitas bênçãos me têm vindo do Altíssimo e uma delas é a de ter Arge
miro de Figueiredo como correligionário desde muitos anos, inigualável con
forto para a ami21ade que sempre nos uniu. 

Homem de inteligência invulgar; possuidor do dom da palavra; coragem 
altaneira e marcada pela nobreza da sua alma; estudioso e excepcional conhe
cedor dos problemas da Paraíba, do Nordeste e do Brasil; jurista e constituciona
lista de renome, que se destacou durante 16 ·anos na COmissão de Constituição 
e Justiça,do Senado da República. Muito poderia falar de Argemiro de Figueire
do e sobre ele. Sobre sua longa e fecunda vida pública. Ex-Deputado estadual, 
ex-Secretário de Estado, ex-Deputado federal, ex-Senador ex-Governador de 
Estado - deixa uma obra invulgar, como invulgares os seus pronunciamentos 
nesta tribuna. 

Poucos homens terão merecido tão por completo a rara homenagem que 
lhe foi prestada pelo indómito poYo de campina Grande como o Senoador Ar
gemlro de Figueiredo, cujo corpo foi transformado em estátua inaugurada, no 
dia 9 de março na Cidade que sempre amou e amará como poucos, em festi
vidades de ·esplendor e de difícil descrição na revelação da capacidade de retri
buição daquele generoso povo aos que por ele lutaram, a ele serviram com de
dicação, patriotismo e bravura ímpares. 

Tive o ensejo de transportar-me de Brasília àquela bela e hospitaleira 
"Rainha da Borborema", como anter:ormente se denominava campina Grande. 
Convidado que fui, com alegria e muita honra, integrei-me à comunidade cam
pinense que ali se reuniu numa comovente homenagem ao valoroso homem pú
blico e ainda tenho na retina o grandioso espetáculo cívico que foram as ma
nifestações de apreço e carinho ao eminente líder paraibano. 

Empolgado pelo histórico acontecimento e pela justiça daquela homenagem, 
não poderia deixar de registrá-la neste plenário e pedir a transcrição do seu 
maravilhoso discurso. 

"Campina não me deve homenagens pelo que lhe fiz. Honras mereceria se 
pudesse aferir o quanto desejei, perdidamente, fazer por ela." - são palavras 
de seu discurso de agradecimento que bem revelam a generosidade de sua alma, 
como a fina sensibilidade de uma alma de poeta. 

Argemiro de Figueiredo propiciou-me, nos idos de 1970, momentos dos mais 
doloroso.s e, simultaneamente, honrosos para. minha vida pública, ao incumbir
me da tarefa de ler, desta tribuna, carta através da qual se despedia dos CO
legas e funcionários desta Casa, determinando-me: "Aperte por mim as mãos 
de todos os Colegas e funcionários, e lhes diga que é um irmão que parte, dei
xando os irmãos que ficam. Conforta-me a consciência de que fui digno deles. 
Nunca fugi aos deYeres do cavalheirismo parlament.ar. Nunca escravizei a minha 
consciência à turbulência das paixões." 

Foi reunindo todas minhas forças que contive a emoção e pude, no dia 27 
de novembro de 1970, desincumbir-me do triste e extremamente honroso man
dato que me dera um velho amigo e companheiro de duras porfias. 

Foi um documento histórico, que os Anais do senado eternizam. Não lo
grando a reeleição, por um desses lastimáveis e insanáveis desiderata do destino, 
dizia em sua Carta-despedida: 

"Sabe você, meu querido Ruy, que eu não alimento queixas contra os 
coestaduan-os que me negaram a recondução ao Senado. Nem mesmo 
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contra os adversários que fizeram até, nos dias que antecederam a luta, 
generosas tentativas de homenag·ear-me, deixando sem competidor a 
cadeira que eu disputava." 

Adiante, o Senador Argemlro de Figueiredo dizia aos 'companheiros que 
fic-am': 

"Peço que não desanimem na pregação de suas idéias, com energia, se
renidade e, sobretudo, com permanente espírito de amor à comunidade. 
Inútil será o radicalismo Insensato." 

E, Incisivo, numa palavra de perfeita atualidade: 
"A Revolução, que foi um movimento lmprovis·ado de salvação nacional, 
já hoje vai tomando um sentido de renovação irreversível. Sem ela, o 
País teria mergulhado no sangue da mais tenebrosa guerra •civil. O amor 
à verdade leva-me a essa confissão. Os erros da Revolução serão corri
gidos, oportunamente, sobretudo na faixa das cassações Injustas e da 
resistência ao retorno da democracia autêntica. Mas, para tanto, é 
mister a nossa ajuda e cooperação patriótica, Pelo radicalismo, jamais 
chegaremos ao ajustamento a que todos aspiramos de paz, tranqüilidade, 
ordem e desenvolvimento. Não temam o.s companheiros as conseqüências 
do imperioso dever de -advertência, fiscalização e resistência face aos 
atos do Gov·erno. Neste ponto, a omissão por timidez seria t.raição ao 
povo." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, como acentuei antes, poderia proJ.ongar-me 
no exame dessa personalidade excepcional que durante muitos anos nos ·deu a 
honra de sua companhi·a nesta Casa. Na ve11dade, ainda o temos presente, tão 
marcante e cativante sua passagem pelo Senado. Nada mais, porém, direi para 
justificar meu requerimento e, aproveitando o ensejo, prestar, ma!.s uma vez, 
minha homenagem, de amigo, correligionário e admirador, a essa grande fi
gura que é o Senador Argemiro de Figueiredo, que teve e tem como uma das 
constantes de sua vida fértil o amor arraigado àquela altiva e inesquecível 
terra paralbana e, de forma muito especial, com carinho insuperável a campina 
Grande! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra para ·encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eurico Rezende, para encaminhar a votação. 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, via de regra, a solidão parlamen
tar de segunda-feira, e com a incidência de uma agravante motivada pela con
valescença da Semana Santa, raramente é quebrada neste Plenário. 

OUvimos agora, e escudado em matéria inserida na Ordem do Dia, o pronun
ciamento, feito alma e feito justiça, do eminente Senador Ruy Carneiro, focali
zando a homenagem que o povo da Paraíba, através da 'Comunidade de Campina 
Grande, tributou ao nosso ex-Colega, o Dr. Argemiro de Figueiredo, erigindo-lhe 
na praça pública daquela cidade uma estátua refletindo a figura do exemplar 
homem público. 

Através de vários anos, pudemos perfilhar e justificar o nosso apoio a esta 
manifestação gratulatórla. Tivemos, todos nós, com Argem!ro de Figueiredo. nesta 
Casa, uma intervlvência cativante, mercês do carinho constante com que ele des
tacava a sua amizade para com os seus Colegas. Contemplamos nele, também, 
uma trajetórla de bons serviços prestados à Pátria, em horas de tranqü!l!dade e 
em momentos também de perigo e de infortunístlca. Lembro-me, perfeitamente -
por intermédio de um discurso aqui pronunciado pelo ilustre Senador Dlnarte 
Mariz de que, quando a maldição e a delinqüência do comunismo ateu e sangui
nário se instalou no Rio Grande do Norte, Argemlro de Figueiredo, Governador da 
Paraíba, prestou a sua colaboração Imediata. E, na composição dos esforços go
vernamentais, que se eS'Coaram com a expulsão dos comunistas do Governo potl
guar, estava o apoio, não apenas psicológico mas efe·~ivo e armado, do honrado 
Governador da Paraíba. 
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Essa atitude haveria de, mais tarde, numa disputada e acirrada campanha 
para o Senado da República, fazer com que forças esquerdistas e falangens comu
nistas usassem de todas as armas para estabelecer soluções de continuidade na 
brilhante carreira parlamentar de Argemiro de Figueiredo. 

Vindo para o Senado em 1963, Sr. Presidente, ainda mal chegado aqui, assisti 
a vários pronunciamentos de Argemiro de Figueiredo, alertando o Governo Fe
deral para o processo de indisciplina, de alquebra.mento da hierarquia mllltar, en
fim, o processo de decomposição nacional que já, naquela época, se mostrava 
estugante, célere e aparentemente irreversível. Inobstante a sua vinculação com 
o Partido Trabalhista Brasileiro, e ressalvando a sua amizade pessoal para com 
o Senhor Presidente da República da época, alertava o Chefe do Governo, convo
cando-o para a retlficação dos rumos e dos roteiros da sua política suicida, levia
na e irresponsável. 

O Plenário sempre viu em Argemiro de Figueiredo um polemista hercúleo, um 
debatedor constante, ora tomando a Iniciativa de discursos, geralmente substan
ciosos, ora colocando o seu ponto de vista e as suas idéias nos discursos de seus 
colegas, e sempre exibindo uma palavra de prudência e de moderação, 'COmo, aliás, 
acaba de acentuar, primorosamente, o nobre Senador Ruy Carneiro. .. 

Na Comissão de Finanças, cuja Presidência Argemiro de Figueiredo sempre 
exerceu com proficiência, zelo, vigilância e dedicação, marcou, vitoriosamente, 
também nesse ângulo, a sua presença no Senado Federal. E também foi a sua cor
reção, tão dilargada foi a sua competência, tão aplaudido e reconhecido foi o seu 
espírito público, que, sobrevindo a Revolucão democráti"Ca, o eminente líder Sena
dor Daniel Krieger o manteve, sem nenhum favor, durante toda a duração do seu 
mandato, na Presidência daquele órgão técnico da Casa. 

Dai por que, Sr. Presidente, no instante em que o povo da Paraíba, através de 
Campina Grande, coloca na memória do Estado agradecido profundamente o no
me de Argemiro de Figueiredo, quero dizer - e creio que interpreto o pensamento 
de todos -que se trata não apenas de uma homenagem justa, mas da exaltação 
de um exemplo que deve, mais do que ser imitado, ser seguido pelas nossas gera
ções futuras. 

O Sr. Daniel Krieger - Permite-me, V. Ex. a, um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE- Ouço V. Ex.8 

O Sr. Daniel Krieger - Quero associar-me expressamente, embora implicita
mente V. Ex.a já o tivesse feito, às justas homenagens prestadas a um homem 
que passou por esta Casa enobrecendo-a, pela sua conduta e pelo seu talento. 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, encerro com chave de ouro o meu 
pronunciamento, com o aparte do nobre Senador Daniel Krleg~r, cujo rigor seleti
vo, em termos de aplausos, é por demais conhecido de todos nos. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, e louvando a iniciativa do ilustre Senador 
Ruy Carneiro, endereçamos, aqui, a sincerid~de de nossa voz e do nosso gesto gra
tulatório ao ex-Senador Argemiro de Figue1redo e estendendo a cordialidade dos 
nossos respeitosos saudares à sua família, que hoje, como sempre, se 9rgulha do 
chefe que marcou, dinâmica e vitoriosamente, a sua presença na vida publica bra
sileira. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESmEN'l1E (Paulo Torres) - Não há quorum para deliberação. A 
votação do R.equerimento n.o 30/74 fica adiada para a próxima Sessão. 

Dependem também de quormn para del<ibe~ação os itens 2, 4 e 5: 

Item 2: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, 

de 1973, de autoria do Sr. Senador 1Nelson Carneiro, que veda a dis
pensa da empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir 
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do momento em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá 
outras providências, tendo 
PAiRECER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, o~erecendo a redação do vencido, dependendo dru vota

ção do Requerimento n.o 39, de 1974, de adiamento da discussão. 
Item 4: 

Discussão, em prtme•iro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 79, 
de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a rea
lização do casamento civil pel'lante testemunhas, nos lugares de difícil 
acesso à autorid!lide competente, tendo 
PARECER, sob n.0 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade •e juridicidade e 

no mérJ.to, pela aprovação, com a em•enda que apresenta de número 
1-CCJ (votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos 
Lindenberg), dependendo da votação do ·Requerimento n.o 40, de 
1974, de adiamento dru discussão. 

Item 5: 
Discussão, •em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 88, 

de 1973, de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre 
o e~ercício da profissão de lavador e vi·gia autônomo de veículos auto
motores, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.os 727 e 728, de 1973, das ComJ.ssões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
- de Legislação Social, favorável com emenda que ap11esenta de núme-

ro 1-CLS, dependendo da votação do Requerimento n.0 41, de 1974, 
de adiamento da discussão. 

Nos termos do § 7.0 do art. 311 do Regimento Interno, a discussão das 
matérias constantes dos itens 2, 4 e 5 fica sobrestada. 

Passa-s•e à apreciação do ãtem 3: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado, n.0 64. 

de 1972, de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre 
o Fundo de Garantia do 'IIempo de Serviço, determinando que, em caso 
de morte, a conta vinculada ·em nome do empl'egado passará para sua 
família na forma da lei civil, tendo 
PARECER., sob n." 846, de 197-3, d.a Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
:É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 42, de 1974 

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 64, de 1972, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, 
a conta vinculada em nome do ·empregado passará para sua família na forma 
da lei civil, a fim de ser feita na Sessão de 1•5 de maio do corrente ano. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1974. - Virgilio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Como a Pl'esidência informou ante

riormente. não há quorum para deliberação. Fica, assim, sobrestada a discussão 
da matéria, nos termos regimentais, até que haja número para votação do 
requerimento. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão. 
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está 

convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da 



- 235 -

Câmara dos Deputados e destinada à apreciação dos Projetes de Decreto Le
gislativo n.os 1 e 2, de 1970 (CN). 

Designo para a Sessão Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, ·em turno único, do .Requerimento n.o 30, de 1974 de autoria do 

Sr. Senador Ruy Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais' do Senado Fe
lderal, do discurso pronunciado pelo· ex-Senador Argemiro de Figueiredo, no dia 
9 de março do corrente ano, ·em Campina Grande, Estado da IPal'aíba, quando 
lhe foi pvestada significativa homenagem pelo povo daquela cidade erguendo 
na Praça Clementina Procópio, uma estátua daquele exemplar homem público. 

2 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 5, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador ·Nelson Carneiro, que V'eda a dispensa da empvegada 
grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o em
pregador é ci-entificado da gravidez, •e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão 
- de Redação, of·erecendo a redação do vencido, dependendo da votação do 
Requerimento n.0 39, de 1974, de adiamento da discussão 

3 

Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei do Senado n.o 64, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador Franco 'Montoro, que dispõe sobre o Fundo de !Ga
rantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, a conta 
vinculada em nome do empregado passará para sua família na forma da lei 
civil, tendo 

PARECER, sob n.o 846, de 1973, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido, dependendo da votação do 
Requerimento n.o 42, de 1974. de adiamento da discussão 

4 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 64, de 1972, 
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a Dealização do casa
mento civil perante testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autoridade 
competente, tendo 
PARECER., sob n.o 624, de 1973, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e no mérito 

pela aprovação, com a emenda que apresenta de n.0 1-CCJ (votos ven
cidos pelos Srs. ·Senadores Eurico Rezende e Carlos Lindenbergl, depen
dendo da votação do Requerimento n.0 40, de 1974, de adiamento da discussão. 

5 

Discussão em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 88. de 1973, 
de autoria do' Sr. Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o exercício da pro
fissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá outras pro
vidências, tendo 
PARECERES, sob n.os 727 .e 728, de 1973, das >Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade, e 
- de Legislação Social, favorável co~ emenda que apresenta de n.0 1-CLS, 

depend·endo da votação do Requer1mento n.0 41, de 1974, de adiamento da 
discussão. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.) 

•· 
~ 

' 

·-



35.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 16 de abril de 197 4 

PRESID1!:NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se pDesentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lin
doso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco -
Alexandre Costa - Clodomir Milet - Jilausto Castelo-Branco - Petrô
nio Portella - Helvídio Nunes - Virgillo Távora - Waldemar Alcân
tara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - João 
meofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela - Augusto Franco - iRuy Santos - Carlos Llndenberg 
- Eurico iRezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconclll<Js 
Torres - Benjamin Farah - José Augusto - Carvalho Pinto - Fer
nando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Mattos Leão - Antônio Oarlos - Lenoir Vargas - DanLel Krieger -
Guida Mondin. 

O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 41 Srs. Senadores. Hav.endo número 11egimental, declaro aberta 
a Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguãnte 

OFíCIOS 

DO SR. 1.0-SECmETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

- N.0 27, de 15 de abril de 1974, comunicando a aprovação das emendas do 
Senado de n.os 2 e 3. e a rejeição da de n.o 1, ao Projeto de I..ei da Câmara 
n.0 89, de 1973 (n.0 1. 579-C/73, na casa de origem), que dispõe sobre o R.e
gimento de Custas da Justiça Federal. <Projeto enviado à sanção em 15-4-74.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes Pr<Jjetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 16, de 1974 

(N.0 618-B/72, na Casa de origem) 

Acrescenta inciso ao art. 11 da Lei n.o 4. 726, de 13 de junho de 1965, 
que "dispõe sobre os serviços do Registro do Comércio e atividades afins 
e dá outras providências". 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - A Lei n.0 4. 726, de 13 de junho de 1965, passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte inciso ao art. 11: 

"ID - Expedir carteira do exercício profissional de comerciante, 
industrial e outros legalmente inscritos no Registro do Comérc~o." 
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Ar.t 2.• - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário. ' 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 17, DE 1974 

(N.• 1. 779-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP\ÍDI.ICA) 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8." Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- O Quadro de Pessoal da Secreta:ria do Tribunal Regional do Tra

balho da 8."' Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os A.nexos A 
e B desta lei. 

Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes do Anexo B, re
ferido neste artigo, até que seja implantada: a sistemática prevista na Lei n.• 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valores mensais: 

a) Técnico de Serviços Judiciários: 
Classe B- Cr$ 2.383,00 

Classe A - Cr$ 1. 987,00 

b) Auxiliar de Serviços Judiciários: 
Classe B - Cr$ 990,00 

Classe A- Cr$ 839,00 

Art. 2.0 - O provimento d-os cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 
Judiciários e da de Auxiliar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoa:! da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8."' Região será feito mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à 
primeira, apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores de 
Direito, Economia, Conta:bilidade ou Administração ou prova de seu provisiona
menta em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de cer,tificado de co
nhecimentos equivalentes à conclusão do ensino' de 2.0 grau. 

Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial de Técnico de Serviços Ju
diciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços Judiciários, na 
forma da regula:mentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal Regional do 
Tl'abalho da 8." Região, observadas as exigências legais. 

Art. 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da: a.a. Região, constantes do 
A.nexo A, são os fixados para os símbolos correspondentes aos do PoclJer Exe
cutivo, observado o princípio estabelecido nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 1.0 da Lei n.O 4.345, 
de 26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 - Observada a legislação aplicável à espécie, a:s gratificações para 
retribuir o regime de tempo Integral e dedicação exclusiva e o serviço extraor
dinário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que 
trata esta Lei, serão calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados 
pelo Decreto-Lei n.0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base, com 
referência à classe B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 22; para 
a classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para a classe 
B de Auxllla:r de Serviços Judiciários, o valor do nível 18, e para a classe A 
de Auxil!ar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16. 

.. 
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Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime de que trata este ar~ 
tigo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos bá~ 
slcos fixados pelo Decreto-Lei n.0 1.1·50, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes 
dos cargos não Incluídos nos Anexos A e B desta Lei, observa:da a correspon
dência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.0 5. 685, de 23 de julho de 1971. 

Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão relacionad<Os no Anexo A 
serão automaticamente Incluídos no regime de tempo integral e dedicação ex
clusiva, ressal~·ado o direito d:e opção do respectivo ocupante pela jornada nor
ma:! de trabalho. 

Art. 7.0 - No prazo de 90 (noventa) dias contados da vigência desta Lei, 
os at~als ocupantes dos cargos efetiv·os de Oficial Judiciário PJ-3, PJ-4 e PJ-5 
poderao ser aproveitados em cargos da classe B e os ocupantes dos cargos efe
tlvos de Auxiliar Judiciário PJ-6, PJ-8 e PJ-9, Oficia:! de Administração 16-C, 
14-B e 12-A, Depositário PJ-6, Almoxa.rif.e PJ-6 e Avaliador PJ-7, em cargos era 
classe A, da série de classes de Técnico de Serviços Judiciários; e os a tu ais 
ocupantes dos cargos efetivos de Auxi!lar de Administração 10-B e 8-A e Porteiro 
de Auditório PJ-8 ou Che·fe de Portaria 13 poderão ser aproveitad-os em cargos da: 
classe B da série de classes de Auxillar de Serviços Judiciários. 

Parágrafo único - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a 
critérios se1etivos, Inclusive por meio de treinamento intensivo e obrigatório, que 
serão esta:belecidos para os cargos de cada série de classes. 

Art. s.o - Fica assegurada a situação pessoal do atual ocupante do cargo 
efetivo d-e Distribuidor PJ-3, o qual será suprimido quando vagar. 

Parágrafo único - O funcionário de que trata este artigo poderá opta:r pela 
percepção do vencimento de seu cargo ef·etivo, acrescido da gratificação fixa de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o v·alor do símbolo do cargo em comissão 
correspondente, na forma do diSposto no § 2.0 do art. 1.0 da Lei n.0 4.345, de 26 
de junho de 1964. 

Art. 9.0 - A gra:tificação adicional por tempo de serviço d'Os funcionários 
abrangidos por esta Lei será concedida na base de 5% (cinco por cento) por 
qüinqüênio de efetivo exercício, até 7 (sete) qüinqüênios, calculada sobre o res
pectivo vencimento-base. 

Art. 10 - A diferença porventura verificada em cada caso, entre a Impor
tância que o funcionário venha: percebendo, a título de vencimento e gratificação 
adicional por tempo de serviço, e os novos valores a que fará jus em decorrência. 
do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identifi
cável, insusceptível de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude dela, 
não se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões. 

Art. 11 - O Tribunal Regiona:I do Trabalho da 8.11 Região. observados os 
limites das dotações orçamentárias, estabelec,erá a c~assif!cação das funções 
gratificadas e de representação de gabinete, com base nos princípios e valores 
fixados no Poder Execl1t!vo. 

Art. 12 - O prov-Imento dos cargos criados por ·esta: Lei fica condicionado 
à existência de recursos orçamentários suficientes e adequados. 

Art. 13 - As d·espesas com a execução desta Lei serão atendidas com os 
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 8.a Região. 

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na: data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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MENSAGEM N.0 85, DE 1974 
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 Ex~lên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, o anexo projeto de lei que "altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da a.a Região, e dá outras providências". 

Brasília, 12 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GM/0115-B, DE 8 DE MARÇO DE 1974 DO MINIS-
TÉRIO DA JUSTIÇA. ' 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Com o Ofício SP-GP-592/73, de 25 de outubro de 1973, o Ministro Vlce-Pre

sidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminha a este Ministério o Pro
cesso TST-9.170/73, com proposta objetivando alterar, provisoriamente, o Qua
dro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região até 
que venha a ser Implantado o Plano de Classificação de cargos previsto~ na 
Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

· Justificando sua proposta, o Presidente do Tribunal Interessado alega. que 
o Quadro de Pessoal daquela Secretaria não mais atende às necessidades do ser
viço, eis que a Justiça do Trabalho da a.a Região conta presentemente com 20 
unidades judiciárias distribuídas pelos Estados do Amazonas, Pará e Acre, além 
dos Territórios de Amapá, Roraima e Rondônia. Destaca, ademais, o crescimento 
da Justiça do Trabalho daquela Região com o permanente aumento dos feitos 
trabalhistas que justificou ,inclusive, a criação de mais 11 Juntas de Conciliação 
e Julgamento, todas funcionando, além do fato de ter o órgão referido pro
curado adaptar-se às exigências da Reforma Administrativa de que trata o De
creto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

o processo foi submetido ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil 
- DASP, que se manifestou favoravelmente à alteração postulada,· desde que 
observada, na medida do possível, a equivalência de denominação, atribuições 
e símbolos dos respectivos cargos, com os do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Tribunal Regional da 2.a Região, além da exclusão dos §§ 2.0 e 3.0 do artigo 9.o 
e o desdobramento do artigo 18 do anteprojeto apresentado por aquele Tribunal, 
relativo a existência de recursos orçamentários suficientes para atender às des
pesas com o provimento dos cargos criados. 

Nestas condições, atendidas as recomendações do DASP, tenho a honra de 
submeter o assunto à elevada consideração de vossa Excelência para que, caso 
mereça aprovação, seja o anexo projeto de lei encaminhado a apreciação do 
Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
profundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

PARECERES 
PARECER N.O 77, DE 1974 

Da Comissão de Redação, apresentando a •Redaçã.o final do Projeto 
de Resolução n.0 4, d'e 1974. 

Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 4, de 

1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 
1970 e 52 de 1972 para permitir que a Prefeitura Municipal de Ipauçu (SP), 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de em
préstimo com a Caixa Económica do Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente -
Wilson Gonçalves, Relator - José Lindoso. 

. •• 

r-· 
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Redação final do Projeto de Resolução n.0 4, de 1974. 
Redação final do Projeto de Resoluçao n.0 4, de 1974. 

Faço saber que o Senado Flederal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1974 
Suspende a proibição contida .. .u; Resoluções n.0s 58, de 1968, 79, d'e 

de 1970, e 52, de 1972, para. permitir que a. Prefeitura. !Municipal de Ipau
çu, Estado de São Paulo, possa elevar o montante de sua dívida conso
lidada, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Económica do 
Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
.Art. 1.0 -É suspensa a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.o 58. 

ele 1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de I:oauçu, Estado de São 
Paulo; possa elevar em Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinaüenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa coD
t.ratar empréstimo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo. destinado 
11. financiar os serviços de pavimentacão asfáltica de ruas da cidade. em cum
tJrimento ao seu Plano de Pavimentacão. 

Art. 2.0 
- Esta Resolução en~ra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N.0 78, DE 1974 
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto 

de Decreto Legislativo n.0 46, de 1973 (n.0 135-A/73, na Câmara dos 
Deputados). 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de Decreto LegiSlativo n." 

46, de 1973 (n.0 135-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova a reforma 
do Segunc.o-Sargento Jo2.o Lino Pereira, do Ministério da Marinha. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente 
- Wilson Gonçalves, Relator - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N.0 78, DE 1974 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 46, de 1973 (n.O 

135-A/73, na Câmara dos Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 72, § 7.0 

da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1974 
Referenda o ato do Presidente da República que concedeu a re

forma do Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Ma
rinha. 

o C·ong~e~co !\a~ional decreta: 
Art. 1.0 - ti: referendado o ato do Presidente da República que c·oncedeu 

reforma ao Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Marinha. 
Art. 2.0 - Est·e Decreto LegiSlativo entra em vigor na data de sua publica

ção, revogadas a.s disposições em contrário. 
PARECER N.0 79, DE 1974 

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto 
de Resolução n.0 7, de 1974. 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 7, de 1974, 

que suspende a proibição contida nas Resolucões n.os 58, de 1968. 79. de 1970, 
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e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Dourado (SPl aumen
te o limite de endividamento públ!co, mediante contr~rto de empréstimo desti
nado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional de Previdên
cia s~cial. 

Sala das ComiSsões, 16 de abril de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente 
- José Lindoso, Relator - Wilson Gonçalves. 

ANEXO AO PARECER N.0 79, DE 1974 
Redaçã.o final do Projeto de Resolução n.• 7, de 1974, 

Faço· sabe_r que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI 
da Constituiçao, e eu, Presid·ente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.•• 58, de 1968, 79, 

de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Dou
rados, Estado de São Paulo, aumente o limite de endividamento público, 
mediante contrato de empréstimo destinado ao pagamento de compro
missos junto ao Instituto Nacional de Previdência Social 

o Senado· Federa1 resolve: 

Art. 1.0 
- É suspensa a proibição constant.e do art. 1.0 da Resolução n.o 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 Dourados, Estado de São 
Paulo, aumente em Cr$ 220. GOO 00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) o limite de 
seu endividamento público, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo, dt:stinado ao pagamento de compwmissos junto 
ao Instituto Nacional de Previdência social (!NPS). 

Art. 2.0 
- Esta Resolução entra em vigor na d•ata de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Do Expediente lido consta o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 17, de 1974, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8.8 Região e dá outras providências. 

No'l term~.s d·a alínea b do· Inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a 
matéria receberá emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuída, 
pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 

Esta Presidência, apos ·entendimenl.os com a Mesa da Câmara dos Depu
tados e atendendo a sugestão do nobre Senhor Sen·ador Osires Teixeira, con
voca o Congresso Nacional para reunir-se solenemente no próximo dia 22, às 
15 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, ·3m comemoração ao Dia da 
GJmunidade Luso-Bras!leira. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. Presidente, pel1l. ordem. 

O SR. PRE1SIDENTE (Paulo Torres) - Tem a palavra pela ordem, o nobre 
Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, estribado no art. 68 do 
nosso Regiment·o Interno, solicito de V. Ex. 11 a designação de uma Comissão de 
Senadores para estar presente no Município d·e Campos, no próx~mo dia 13 de 
maio, quando doa tras!adaçã.~ dos restos mortais do grande abolicionlS't.a José 
do Patrocínio. Já :foi ·elaborado um programa especial para essa solenidade. 

:;rendo sido o primeiro par.Jamentar a se avistar com ?. Senhor Presidente da 
Republica, dirigi a Su·a Excelenc!a um convite es'Pec!al, Ja que sou membro da 
Comissão encarredada da solenidade. 

E aqui duplamente, como Senador •e como Membro des.sa Comissão, esto·u 
;:o licitando' essa representação externa do Senado Federal. 

Peço vênia para sugerir a V. Ex.a, Sr. Presidente, que essa Comissão seja L! 
integrada pelos Soenad·ores fluminenses, - capitaneada ju.stamente por V. Ex.a, 
representanl.e fluminense que tanto honra a nossa terra como Presidente do 
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Congresso Nacional, pelo Senador Amaral Pe!xoto e por nossa pessoa, se V. Ex.n 
concordar incluir-nos nessa representação. 

O SR. PRESIDE~TE (Paulo Torres) - Perfeitamente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago hoje a esta 

casa, e daqui ao País, um depoimento sobre a situação de calamidade em que 
se encontra o meu Estado. 

Cheguei ontem do Rio Grande do Norte. Deixei a sua população apreensiva 
e o Governador cortez Pereira procurando dar assistência às diversas regiões 
ameaçadas pelas grandes inundações. 

Se a natureza não nos fornecer nesses próximos dias, se continuarem a cair 
as chuvas, como nos últimos dias, não sei, Sr. Presidente, se haverá remédio que 
possa evitar uma catástrofe para grande parte da população do Rio Grande do 
Norte. 

Várias cidades estão inundadas, notadamente aquelas que se encontram à 
margem dos rios de maior curso, como as de Mossoró, Felipe Guerra, Açu, Apodi, 
Governador Dix-Sept Rosado, Alto do Rodrigues, Pendências, Ipanguaçu, Car
naubais, São Bento do Norte, Calçara, Sa.nta Cruz, Lajes Pintadas, Macau. A 
mais atingida foi carnaubais, praticamente já despovoada. Além das cidades 
alcançadas pelas enchentes, temos o drama das populações ribeirinhas, primeiras 
a sofrerem funestas conseqüências. No município de Jucurutu, até ontem, tinham 
arrombado cerca de 80 açudes. 

Sabemos que o transporte rodoviário é praticamente o único de que se utili
zam as populaçõ.es do Nordeste, notadamente a do Rio Grande do Norte, cujo 
sistema ferroviári·o é irrelevante. Com a d·estruição de aterros e p·ontes nas BRs 
101 - 304 - 226 e 427, nossa Capital acha-se praticamente isolada, sem condi
ções de comunicação com Recife, João Pessoa .e Fortaleza, além das duas regiões 
mais importantes economicamente do Estado - o Seridó e o Oeste. 

Daqui, Sr. Presidente, cabe-me fazer um apelo às autoridad.es federais, aos 
Ministros de Estado, para que adotem medidas eficientes e prontas, como as 
adotadas para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, pois, se continuarem as 
chuvas, a nossa situação será idêntica à desses dois Estados do sul do Pais. 

Temos que c·onfiar nas providências governamentais - e aplaudimos as 
medidas até agora tomadas - providências que vieram com a prontidã·o e 
eficiência que todos reconhecemos. 

Sr. Presidente, ouvimos, nesta Casa, o depoimento do nosso eminente colega 
por Santa Catarina, o Senador Konder Reis. 

Posso afirmar que a ameaça que cai sobre o Rio Grande do Norte talvez, 
não seja mtmor, se as chuvas continuarem. Grande parte do parque sal!neiro, 
foi d-estruída. Em Macau o prejuízo ainda é maior pois além da destruição das 
salinas, as águas carregaram os depósitos de sal existentes nos aterros. O Gover
nador eortez P·ereira d·ecretou estado de emergência para essas regiões, e tem 
contad·o com o apoio das nossas Forças Armadas - Exército, Marinha e Aero
náutica - nas medidas preliminares já tomadas. 

Sr. Presidente, .sabemos que os recursos de um Estado como o Rio Grande 
do Norte são muito parcos, muito reduzidos para atender a situações dessa 
natureza. 

Cabe-me agora, Sr. Presidente, com o apelo que ora faço às autoridades 
competentes, testemunhar que tudo quanto tem sido possív.el, com os recursos 
do Estad·o e das repartiçõ·es federais ali sediadas, tem sido posto em prática. 
Mas, medidas outras terão de ser adotadas, urgentemente, talvez por intermédio 
dos Ministérios do Interior, dos Transportes e da Agricultura, utillzando o 
GEACAP para movimentar o FUNCAP, o DNER para reconstruir com a possível 
urgência as pontes e os aterros destruídos pelas águas e a distribuição de semen
tes quando as águas permitirem nova semeadura, inclusive com recursos do 
PROAGRO. 
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Creio que essas são as medidas mais urgentes que poderiam ser lembradas, 
além de outras que naturalmente serão postas em prática. 

Sr. Presidente, a esta altura deve estar sendo trazido ao conhecimento d·J 
Chefe da Nação, pelo Governo do meu Estado, somado ao das nossas Forças 
Armadas, o necessário depoiment-o sobr·e o tão lamentáveis acontecimentos. 

Eram estas as palavras que o dever me impunha pronunciar, Sr. Presidente. 
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDEN'IIE (Paulo Tôrres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Italívio Coelho. 

O SR. ITALtVIO COELHO- Presidente, acompanhamos com vivo interesse 
as providências do Governo Federal visando à normalização do abastecimento e a 
contentação do ritmo inflacionário. 

As primeiras providências são serenas, enérgicas e de profundidade, inspi
rando confiança e tranqüilidade. 

Reflexo da disposição dos produtores podemos exemplificar com a presença 
nesta Capital dos presidentes das Cooperativas de Dourados e de Maracaju, 
que congregam a grande produção de trigo, soja, arroz e demais cereais do sul 
de Mato Grosso. 

Vieram os senhores líderes rurais buscar o apoio das autoridades responsá
veis para financiamento da safra e recursos para a construção de sistemas de 
armazéns nos Munleílpios de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante e Sldrolând!a. 

Somente a Cooperativa Agropecuária Mista de Maracaju se propõe, no plano 
2. 000. 000 de sacas de sessenta quilos que estão sendo colhidos nas terras de 
de expansão, ao recebimento, secagem, armazenagem e beneficiamento de 
sua jurisdição. Corresponde essa produção a uma área plantada de 90.000 
hectares de an·oz e 55.000 hectares de soja. 

Esses números são altamente significativos, máxime se considerarmos a tão 
p.equena produção dessa região há apenas cinco an-os. 

Maior relevo apresenta a quantificação da produção dos assQI:iados da 
Cooperativa Regional Tritisoja de Dourados. Ali são numerosos pequenos mu
nicípios, com milhares de produtores rurais. Caberá, nesta safra, somente à 
Cooperativa armazenar e dar escoamento a cerca de 4.000.000 de sacas de 
cereais. 

Embora a referência seja feita sempre à cidade de Dourados, pólo de de
senvolvimento, catalizador das grandes iniciativas na região, devemos chamar 
a atenção para os municípios de Itaporã, Glória de Dourados, Fátima do Sul, 
Ivinhema, Caarapó, Naviraí, Iguateml, Jataí, Amambaí, Ponta Porã e Antônio 
João, que concorrem de forma Importante para o extraordinário progresso de 
toda aquela área. 

Confrontando com o norte do Paraná, à margem direita do rio do mesmo 
nome e imediatamente abaixo do rio Ivinhema, este importante afluente do 
rio Paraná tem sido estudado juntamente com o rio Miranda para, através de 
canal apropriado, fazer a ligação para efeito d·e transporte fluvial das bacias 
do Paraguai e Paraná. 

Nas terras mansamente onduladas ou nas planícies, as mais belas, predo
minam os cafezais, as plantações de trigo, arroz e soja e as gramíneas em 
largas extensões, sobr.essaindo-se o colonlõ.o, pa;ngola, brachlara e jaraguá. Além 
dos valentes mato-grossenses, congregam-se brasileiros de todos os quadrantes, 
despontando uma unida e valorosa plêldade de gaúchos, com a boa técnica da 
exploração das planícies. Vêem os srs. Senadores a contribuição, altamente 
significativa dada, somente por essa região, ao aumento da produção agrícola. 

Os lideres cooperativistas voltam às plagas mato-grossenses estimulados pelas 
prontas providências tomadas pelo Sr. Alyson Paullnelli, Ministro da Agricultura, 
e Dr. Nelson Jairo Ferreira Faria, Superintendente da SUDECO. 
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Aproveitamos o ensejo para focal!zar, rapidamente, o Plano de desenvol
vimento Econômico social do Centro-Oeste - PLADESCO, elaborado pela Su
perintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO. Visa 
esse substancioso trabalho fixar as diretrizes gerais para o plano no período de 
1973-1980, já quantificadas as metas para o biên!o 1973-/74. 

O planejamento inspirou-se "na ocupação racional do território e na dina
mização coordenada das suas potencial!dades, de modo a produzir e promover 
o aproveitamento diversificado e distributivo de oportunidades, através de pro
vidências conduzentes e alcançar, até o fim da década, objetivos bem definidos 
e dimensionados". 

Estamos, assim, a meio caminho das prim-eiras metas - as estabelecidas 
para 73/74. Os resultados são palpáv·eis .r confiamos que os objetivos para os 
próximos anos cresçam à altura das grandes nec·essidade,s da área sob a respon
sabil!dade da SUDECO. 

A Região Centro-Oeste compreende nos Estados de Mato Grosso e Goiás, 
o Território Federal de Rondônia e o Distrito Federal perfazendo 2.122.449 km2. 
ou seja 25% da superfície do país. Limita-se a oeste com a,s repúblicas do Para
guai e da Bolívia. 

Nela está o divisor tríplice de águas brasileiras, onde nascem os grandes 
formadores das bacias Amazônica e Platina, além do rio Preto, pertencente à 
Bacia do São F1rancisco. Na região localiza-se grande potência energética
hidráulica. 

Devemos chamar a atenção ainda para a diversificação da flora regional, 
variando desde as grandes florestas amazônicas, passando pelas campinas e pan
tanais sul-mato-grossenses até alcançar o~ extensos cerrados, que cobrem 50% 
do Centro-Oeste. 

Voltaremos, Sr. Presidente, oportunamente, a ocupar a atenção do Senado 
Federal sobre o atual desenvolvimento econômico-social do Centro-Oeste. Não 
poderíamos, porém, deixar sem registro a pr.esença de líderes rurais de Mato 
Grosso, que vieram buscar o apoio governamental para o grande esforço da 
produção e do progresso. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Clodomir Milet. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezend·e. (Pausa.) 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex.a desiste da palavra. 
Conc·edo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, a Nação inteira, e em especial 
a classe política, ficou profundamente consternada com a triste notícia de fa
lecimento do ex-Senador Mozart Lago, vitima de um enfarte cardíaco, no dia 
três do mês em curso, quando se encontrava internado na Clínica Geriátrica 
Dr. Mário F!lizola, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Mozart Brasileiro Pereira do Lago - filho de Américo Vespúcio Pereira do 
Lago e de Emíl!a Carneiro Pereira do Lago, nasceu em Nova Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro, a 17 de outubro de 1889. 

Iniciou os seus estudos no Externato Peres, em sua cidade natal, e, em 1901, 
foi admitido, por concurso, no renomado Colégio Anchieta, onde recebeu, cinco 
anos após, o grau de Bacharel em Ciências e Letras. 

Posteriormente, matriculou-se na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. 
do Rio de Janeiro, formando-se em Direito, em 1911, juntamente com Emmanuel 
Sodré, Gabriel Bernardes, Teixeira de Freitas, Lengruber Filho e Frederico Sus
sekind de Mendonça, entre outros. 
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De família pobre, Mozart Lago foi obrigado a trabalhar muito cedo. Para 
custear os seus estudos, lecionou particularmente e trabalhou em diversos jornais 
da época, demonstrando invulgar vocação para o jornalismo. 

Ainda estudante, foi convidado a lecionar Português e Aritmética no Exter
nato Santo Inácio, dos padres jesuítas. Foi, também, professor do Curso Superior 
de Admissão à.s Escolas, secretário e depois d!retor da Escola Normal de Artes e 
Ofícios Wenceslau Braz, e inspetor escolar da Prefeitura do antigo Distrito Fe
deral. 

Mozart Lago, Sr. Presidente, inspirado talvez no exemplo de seu pai, que 
ocupou a presidência da Câmara Municipal de Friburgo, desde cedo sentiu-se 
atraído pela carreira politica. 

Já em 1910, tinha ativa participação na campanha civilista de Rui Barbosa, 
e, em 1914, insurgia-se contra o "Pinheir!.:mo" no Estado do Rio de Janeiro. 

Serviu como secretário do Ministro da Justiça, Afonso Pena Júnklr, no Go
verno Arthur Bernardes. 

Aprovado no concurso para a serventia vitalícia de avaliador privativo do 
Juizado da Provedoria e Resíduos da Justiça, .entrou no exercício do cargo. 

Em 1930, elegeu-se Deputado Federal, vindo a perder o mandato em virtude 
da Revolução que também o prendeu diversas vezes e terminou por demiti-lo 
da função vitalícia que exercia. 

Corajoso e id·ealista, participou da Revolução eLe 32 e integrou a Assembléia 
Nacional Constituinte de 1934, .oubstituindo Miguel Couto. 

Fundador do Partido Social Democrático, Mozart Lago recebeu em 1949 a 
incumbência de dirigir o ex-PSP no Rio. Um ano depois elegeu-se Senador na 
vaga d·e Luís Carlos Pr.este.s, cujo manda to fora cassado pela Justiça Eleitoral. 

No Senado, transformou-se em um dos líderes do movimento em favor da 
emancipação da mulh·er casada, tendo apresentado projeto collmando a modifi
cação do Código Civil, de modo a equiparar legalmente os cônjuges e a substituir 
a regra geral do regime da comunhão universal de ben.o, pelo da comunhão 
parcial. 

É fora de dúvidas, Sr. Presidente, o fato de que ninguém superou Mozart 
Lago na missão d·e outorgar à mulher brasileira os mesmos direitos civis de que 
desfrutavam os homens. 

Foi ele um dos que mais verberaram contra o injusto tratamento dispensado 
à mulher, após o casamento, pelo Código Civil Brasileiro. 

Dentre os numerosos trabalhos apresentados ao Senado Federal, não poderia 
deixar de destacar o de que resultou a modificação no instituto da adoção do 
nosso Código Civil - lei que passou a denominar-se Mozart Lago - consti
tuindo-se num marco de extraordinátio alcance social. 

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.n me dá lic·ença para um a.part.e? 
O SR. BENJAMIN FARAH - Com muito prazer. 

O Sr. Ruy Carneiro - Quero associar-me ao voto de .pesar de V. Ex.", qUJe 
representa o povo do Estado da Guanrubara, reverenciando a memória d·e uma 
grande figura, que, indiscutivelmente, o foi o Senador Mozart Lago. Era um 
companheiro magnifico. Tivemos oportun~dade de trabalhar juntos na campa
nha do Marechal Eurico nutra, para a Presidência da República, quando foi um 
dos arautos daquela candidatura. N·o Senado, no Rio de Janeiro, Mozart Lag<o 
sempre teve uma atuação admirável, eficiente e brilhante. Senti uma profundà 
pena, ao ler, nos jornais, a.s notícias do seu desaparecimento. E aproveito a oca
sião em que V. Ex.n, em nome da Guanabara, fala sobre Mozart Lago, para dar-lhe 
a minha solidariedade e dizer que ele foi um extraordinário parlamentar e ilustre 
brasileiro. 

O SR. BENJAMIN FARAII - Multo obrigado, nobr·e S.enador, pelo n.parte de 
V. Ex.n, que vem Ilustrar o meu discurso. 

.. 
' 
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Para C·ompl·etar o perfil que -estou traçando desse notáv·el e saudoso homem 
público e ressaltar a sua dimensão de grandeza, convém citar o seguinte epi
sód!o: 

"Triunfante a candidatura do Sr. Arthur Bernardes, seu amigo pes
soal, envidou todos os esfo·rços para ·evitar a intervenção federal então 
decretada, e da qual resultou a queda do Sr. Raul Fernandes, que reputa,va 
verdadeirament·e eleito poeio povo fluminense. Afastou-se, por isso, da 
p<fítica do Estado do Rio de JaneirO', e quando, 1ogo após, o interventor 
Aurellano Leal mandou pagar o subsídio da Assemblé:a em cujas ban
cada.s fora incluído. abriu mão d·o r·ef·erido subsídio em benefício da 
Santa Casa doe Friburgo." 

Penso, Sr. Presid·en•e, estar nest9. hora interpretando· o sentimento unânime 
do Senado Federal, na exaltação de um homem que, em tudo o qu-e fez, deix-ou 
impregnad·os o brilho de sua intel!gêncla e a .sinceridade d·os s·eus propósitos! 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao no·bre Sr. 
S·enador Antônio Carlos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. President.e, Sr.s. Senadores. os excepcionais 
índices de cr·escimento obtidos p-ela Economia brasileira, nos últimos anos, gera
ram. como é natural, alguns desequilibr!os .se·toriais. Destac·o, entre ·eles, o das 
r~:ações entr.e a d·emanda ·e a oferta de mão-d·e-obra, com o objetivo ele trazer 
a debate a experiência do Centro de Oportunidades de Emprego de Joinville, 
órgão vinculado à Secretaria de Serviços S·ocia1s do Gov.erno do E.st.ado d·e Santa 
Catarina. 

Vamo.s ·encontrar, em nosso País, uma variedade grand·e de problemas na 
área de alocação de recursos humanos: o processo de emigração do campo para a 
cidade; em algumas r.eg:õ·es, relativa rubundância de mão-doe-obra não qualifi
cada, em outras, carência de el·ementos não qualifica,dos; e, em todas as partes, 
a situação das empresas com relação â obtenção de força de trabalho quali
ficada, é cada V·ez mais crítica. Atento a essa.s circunstâncias,· o Gov·erno t·em 
procurado soluções que, a médio prazo, •endem a minimizar esses doe.sajusta
mento.s, como. por exemplo, a profissionalização do ·ens•ino d·e 2.0 Grau, de cujos 
resultwos .s·e espera substanciaC mudança no atual perfil da o.ferta de mão-de
obra. Contudo. o tratamento do problema nã.o deve e nã·o pode cing1r-,se apenas 
ao aspecto educacional, eis que as vinculações com as áreas econômica e social 
são flagrantes. 

Talvez o fator que mais tem prejudicado o e.quac:onamento de soluções, por 
parte do Governo Federal, seja o que tem por base as diferenças regionais, de 
cada Estado ou, até mesmo, de reg1õe.s dentro de um Es•wo. E como a .experiên
cia do c.entro de Oportunidades de Emprego de Joinville tem por princípio o 
reconhecimento de uma realidade local, é que julgo o,portuno comentar o tra
balho rea!'izado, dt:.senvolvendo raciocínio no sentido d·e chamar a atenção dos 
órgãos públicos pertinentes para a necessidade d·e coordenaçã.o de esf.orços que 
possib!Utem melhor atuação na solução desses probJ.ema.s. 

Vejamos, em primeiro lugar, algumas estatísticas resultan•es do trabalho 
do Centro de Oportunidades de Empr.eg.o de Joinv!lle, •em 1973: 

- Oportunidades de emprego oferecidas: 5.853; 
- Oportunidade de emprego por setor: 
- primário 142 
- secundário 4. 997 
- terciário 714 

- Inscrições de candidatos a emprego 3.609 
- Inscritos sem qualificação 1. 530 
-- Inscritos semiqualificados 2. 037 
- Inscritos qualificados 42 
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--Dos 3.609 candidatos inscr!tos, 2.005 foram encaminhados a uma oportuni
dad·e de colocação, ou seja, D equivalente a 55% dos inscritos; 

- -Dos encaminhados a uma oportunidade de emprego, 540 ob+iv·eram a ca:ocação, 
do que resulta um índice de aproveitamento da ·ordem d-e 26% em relação 
aos lnscritDs encaminhados. 

Diz o Relatório do órgãD, com relação a esse índice d·e aprov.eitamento: 
"Segundo informações de setores de Recrutamento e Seleção de In

dús.trias locais, a média de elementos colocados, entre os que buscam em
prego em seus p<Jrtões, oscila entre 10 a 15% ·em época que lhes falta 
tempo para uma escolha mais apurada. Se s·e l·evar em conta ess·e fato, 
o COE colocou 26% d·e seus candida'"os encaminhados e 16% dos inscritos, 
ultrapassando, assim, o perc.entual das próprias indústrias. Entretanto, 
consid·ere-se que as condições de julgamento pa.ra S·e descobrir se o can
didato r•ealmente é competente entre os qual:!,ficado.s e semiqual!ficados 
sã·o muito sup·eriores no Setor d·e Recrutamento e Seleção das Indústrias 
do que no COE." 

Em trabalho realizado pela empresa Serete Engenharia S.A., efetuado sob 
os auspícios da Pr-e<feitura Municipal de Joinvme, ob'"iveram-se os seguintes 
dados wbre a CQmpo~içã·O· da população (maior·e.s de 7 anos), em termos d<! 
ativ:dades: 
-- Tra:balhad<Jres com remuneração 39,3% 
- Apo.s·entados e p.en.si·onistas 4,4% 
- Empregados em serviços d·omésticos 24,8% 
- Estudantes 27,6% 
-· D~socupad·os 3,9% 

Observe-se que os 3,9% d·e des<Jcupados, em Joinvllle equivaleriam a cerca dE: 
5.000 pessoas. Se c·ompararm<Js ·esta informaçã.o com o número de inscritos no 
COE (3.609) verLficaremm o grande serviço qu,e prestou aquele órgão. 

As atividad·es d·esenvolv:ctas pelo· C.entro d·e Oportunldades de Empr·ego de 
Jo!nville podem ser assim resumidas: 
- Identificação das ofertas de 'empr·ego; 
- Atendimento dDs que pr<Jcuram uma ·oportunidade de empregD; 
- Realização de entrevi.s'as com D objoetivo d·e identificar as reais potenciru:idades 

d<Js candidatos; 
- Orientação profis.si.onal ,e encaminhamento de interessados a um l<Jcal que 

oferece emprego c·ompatív.el com as suas qualificações; 
- Real!zaç5 . .a de p·esquisas e e.stud·os p·ert:nentes a<J mercado de mão-de-o·bra, 

através de levantamentos ·estatístico.: periódicos .e mediante o acompanha
mento dDs candidatos encaminhad<Js; .e 

- Realização de cursos de tr·einamento pr<lfissiDnal. 
Na v!si'a a que pr<Jcedi, já há alguns dias, a<J Centro de Oportunidades de 

Emprego de Joinville, mais que as estatísticas e a enumeração das atividades que 
tem a S·eu cargo, chamou-me a atenção o espírito públic.o e a competência de 
uma J>equena equi.p·e de funciDnári·os, dirigida pel<Js Srs. Walmor Azeredo e Her
cilio Rohrbacher, cuja p·ertinácia e idealismo devo c.alocar em destaque. 

AJ;ém da exp·eriência que o COE v-em de.~'env<Jlvendo, creio Igualmente rele
vante a tare.fa de aprlmmamento de mão-de-obra que vem r·eallzando a Escola 
Agrícola e Pr<Jfi.ssional do Instituto de Assistência -e Educaçã<J São Canisio, 
situad<J no Município de Itapiranga, no ex'remo oeste do meu Estado. Voltada 
basicamente para a formação d·e técnicos que S·e ded~cam às atividades da agri
cultura, a Escola Agrícola, no d·ec·orrer de 1973, realizou: 

10 cursos de Avicultura: 
- 2. cursDs de Gado Leiteiro e Cortes; 

.. 
~ 
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4 curso.s d·e Suinocultura e 
4 cursos de Gom:.ervação do Solo. 
O relatório daquela instituição dirigida pelo Padre Oscar Puhl, da Sociedade 

de Je.sus, informa que foram treinados um total de 580 (qu~nhentos e oitenta) 
agricultores, dos quais 287 concú1íram o.s cursos de AvlcuJ•ura, 49 os de Gado 
Leiteiro e Corte, 119 os de Suinocultura e 125 os de Conservação do Solo. Para 
1974 a previsão indica a realização de 26 cur.~os, 22 dos quais nas áreas já 
mencionadas e mais quatro cursos de Culturas Regionais. 

Tenho acompanhadü, Sr. Pres~de.nt.e, desde os seus primórdi-os - e já se vão 
pa.~sados mais de um d·ecênlo - o esforç.o e a dedicação que a direção do Instituto 
de As~istência e Educação São Caníslo de Itapiranga vem ·empenhando para ver 
transformada em realidade sua Escola Agrícola e Profissi·onal. Os dados que aqui 
citei são tão mais .sign',ficativ·os quando se verifica que os cursoo realizados va
leram-se doo apoio das várias pequenas comunidades, ·eis que o ·edifício da Escola 
nãco se enc·ontra, ainda, concluíd-o. 

Ainda na área no ensino agrícola desejo colocar em destaque o projeto de 
implantação da Escola-Fazenda de Rio Fortuna, na região do sul de Santa Ca
tarina, projeto a cargo da S·ecretar:a de Educação do Estado. No estudo pr~imi
nar que orienta a criação daquela E.scola-Fazenda, verifica-se que. de acordo 
com os dados do J!NGRA, Instituto Nacional de Colonização ·e Reforma Agrária, 
a média de ár·ea po.r propri·edade é de 18,2 hecta!'e.s, o que configura a caracterís
tica de regime d·e pequena propriedade e de minifúnd:o; e mais, citando o estudo 
preliminar: "as deficiências técnicas do agricultor, o esg·otamento do solo (que 
pode ser recup·erado), as condições d·e exploração dos terrenos mo•iva a baixa 
renda per capita da r·egiã.o". 

A conclusão constante do documento que faz a apr.e.s·entação do projeto de 
implantação da Escola-Fazenda de Rio Fortuna. idéia do ex-Prefeito do Municí
pio, Sr. Marco.s WandreE·en, é de que "é .preciso que técnicas modernas d·e agri
cultura e pecuária .s•ejam introduzidas na região. Sendo uma área ess•encialmente 
agrícola é necessário que o .sistema d·e ensino se pr·eocune c·om est.e problema, 
introduzindo o ensino de técnicas agrícolas. no sist-ema de ·esc·ola-faz·enda, onde 
a prática de atlvidades agrop·ecuárias é a tônica do ensino. A cUentela deste tipo 
de estabelecimento .~erá o filho do agricultor, futuro proprietário rural. 

Contudo, Sr. President·e e Srs. Senadores, acredito que as exigências d·o COE, 
da Escola Agrícola e Pwfissi·onal de Itapiranga e a p.roj et!llda Escola-·Fazenda 
de Rio Fortuna, cuja instalação está orçada em Cr$ 1.292.000,00 (um milh?o 
e duzentos e noventa e dois mil cruze:ro.sl, merecem ser vistas sob um outro 
aspecto: há, em nQs.~o Pais, sem embargo de seus resp.ectivos méri•os, uma su
perposição de órgãos e !'ecursos voltados para as mesmas atividades que aqui 
apres·entei. De fato nessa ár-::!a, ou seja, no tratamento dos problemas de aloca
ção de recursos humanos, seu treinamento e .e.s])eciallzação, vamos •encontrar a 
atuação dos Ministérios do Trabalho e Previdência Soc:.aJ, do Ministério da Edu
cação e CuCtura, das Secretarias Estaduais que lhes são correspondentes (Edu
cação, Tra;balho e ServlçQS Sociais) e doe entidad·es como ·O SENAI, e o SENAC. 
Todos, como disse, d·esempenhando •arefas altamente meritórias. O que causa 
espécie entretanto, é o fato de que não se dispõ·e de uma coordenação centrali
zada das !lltividades por ·eles desempenhadas, dec·orrendo daí a superposição de 
órgãos e recursQs a que me r.e,feri e, bem assim, a inexistência d1e um planeia
menta lnt·egrado, que resulte em maior eficiência das entidades que devam 
executar a penwa tarefa de aprimorar nossa mão-de-·oobra. Penosa e, posso 
acr•escenta.r, nltament·e patriótica. 

Desejo as.sim. Sr. Presidente e Srs. Senadores, enc·errar este pronunciamen 'o 
fazendo um apelo ao Governo do Excelentíss!mo Senhor Presidente General 
Ernesto Geis·el. ·para que volte sua atenção para oQ problema, Incluindo no pró
ximo Plano Nacional de Desenvolvimento, ora em elaboração no s•eio do Poder 
Executivo, um programa s·eme:hant·e ao já existente para tecnologia de nível 
superior, que cuide da formação de mão-de-obra s•emi-esp.eciallzada e de nível 
médio. Tal programa teria como f!lo.:oria b:i.sica a centralização, a. nlvel do 
Governo Federal c em órgão de que participassem o MEC e o Ministério dlo 
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Trabalho, das atividades de plan·ejamento, control·e e fiscalização; e, na área 
da execução, delegação apropriada a órgãos fed·erais es'"aduais e municipais e 
também à iniciativa privada, através das federações e confederações de empre
gador·e.s ·e empr·egad.os. 

Era o que tinha a diz·er, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Conc·edo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, srs. Senadores, move-nos a 
ida à tribuna, esta tarde, a perda por nossa terra, de um dos seus filhos mais 
notáveis - José Aurélio Saraiva Câmara, falecido no decorrer da semana pas
sada. A contribuição extremamente valiosa que deixou à cultura cearense e, 
também, à administração pública estadual e federal, tomam imperiosa essa 
nossa manifestação de profundo pesar diante da morte de uma das figuras 
humanas mais cativantes cujo convívio tivemos a honra de .partilhar em inti
midad·e fraternal. 

Fundamentalmente íntegro e bom, de atitudes decididas, embora dotado de 
raro senso de humor, nasceu em Quixeramo•bim nos idos de 1921. ·Após os estu
dos do primário e do secundário - em sua terra natal e em Fortaleza, respec
tivamente - chegav·a em 1940, à Escola Militar de Realengo, de onde sairia 
oficial da arma de ATtllharia. A par de sua vocação pela carreira das armas 
levou consigo o grande interesse pelo estudo da História, manifestado já quando 
aprendia as suas primeiras letras. 

Designado para servir em Salvador (BA), de lá traria consigo mais um 
título importante, o de engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da 
Bahia. Deste mosaico cultural, que bem demonstra as qualidades intelectuais 
e a personalidade marcante de José Aurélio Câmara, plasmar-se-la a grande 
figura humana, o administrador exemplar, o historiador apaixonado pelas 
coisas do Ceará, o ínclito militar sans peur et sans reproche. 

De sua vida como homem público, permitimo-nos destacar: comandante 
da Polícia Militar do Ceará e sec~etário de iPolícia e Segurança Pública· exerceu 
interinamente a Secretaria do Interior; Diretor-Geral do Departamento' de Edu
cação e Cultura da Universidade Federal do Ceará; Assessor de Organização e 
Métodos do Ministério da Educação e Cultura, durante a gestão de seu par
ticular amigo e agora nosso ilustre companheiro, o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho; representante do Ministério da Educação e Cultura no Conselho de 
Curadores da Universidade Federal do Ceará. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex.a um aparte? 
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Ouvimos com a atenção devida V. Ex.", Senador 

Jarbas Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho- Faz V. Ex." o perfil justo de José Aurélio Saraiva 

Câmara. O elogio fúneb11e, mais ainda que a homenagem em vida, requer es
crupuloso amor à verdade. Quando V. Ex." retrata o ilustre morto - e com 
que dificuldade me vou acostumando á sua morte! - como "fundamentalmente 
bom e íntegro", diz uma verdade incontrastável. Posso bem atestá-lo, colega 
de turma que fui de José Aurélio, quer na velha Escola Militar do Realengo, 
de onde provém com inusitado brilho V. Ex.". e na Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, no Rio de Janeiro. Inteligência viva, cultura trabalhada com o zelo 
do artesão paciente, homem de espírito cuja alegria de viver contagiava a 
todos que o conhecessem, professor notável, amigo fiel, tive o privilégio de in
cluí-lo na equipe com que dirigi o Ministério da Edueação 'e Cultura, no Governo 
do Insigne !presidente Médic!. ·Por nossa indicação, seu último posto foi no ex
terior. Diretor da Casa do Brasil na Espanha, onde, em apenas dois meses, 
marcou lisonjeiramente a sua presença. Associo-me à dor dos cearenses, no 
justo louvor que V. Ex.a tece de José Aurélio Saraiva Câmara. 

o SR. VIRGíLIO TAVORA - com prazer e honra incorporamos à nossa 
oração o sentido e comovente aparte de V. Ex.", Senador J·arbas .Passarinho. 

Quando tivemos a honra de governar o nosso· Estado, questão fizemos de 
contar com sua valiosa colaboração, Nomeâmo-lo Diretor do Departamento de 
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Minas da Secretaria de Minas e Energia (SEVOME), cargo em que se houve 
com invulgar proficiência. 

Sua carreira m!l!tar, onde alcançaria o posto de Coronel, teve, em 1952, a 
mudança que espelharia seu devotamento. à cultura, à históri·a e às letras: a 
transferência para o magistério m!litar. Nesse novo .mister, lecionaria na antiga 
Escola Preparatória e, posterlorment·e, Colégio M!l!tar de Fortaleza. 

A presença do Coronel José Aurélio Câmara na cultura bras!leira e, parti
cularmente, do Ceará, está assinalada pela publicação de obras do v·alor e porte 
de: "Asoectos do domínio holandês no Ceará"; "O Tempo e os Homens"; "Fon
tes cearênses de Euclides da Cunha"; "Fatos e Documentos do Ceará Provincial"; 
"Um Aspecto da Tradição Militar Cearense" e "Oapistrano de Abreu", valendo
lhe esta última o primeiro prêmio para obras históricas da Academia Brasileira 
de Letras e também o Prêmio de Cultura da Universidade Federal do Ceará. 
Recebeu, por igual, o laurel da Associação Cearense de Imprensa, pela publica
ção de "Triunfos e Fracassos na Luta Contra as Secas". Tod·as essas atividades 
como historiador e literário levaram-no a parti'Cipar ativamente do Instituto 
do Ceará, Instituto do Nordeste e Sociedade Capistrano de Abreu, da qual foi 
presidente. Recentemente viu-se eleito para o Instituto Histórico e GeogrMico 
Brasileiro. 

Foi um dos auxiliares de Honório Rodrigues na reconstituição dos documen
tos da história desta Casa, da história do Parlamento Brasileiro, que o Pvesi
dente Petrônio Portella, em tão boa hora, mandou reeditar. Era, também, mem
bro permanente da Comissão de Textos Históricos do Ministério das Relações 
Exteriores. 

T.eve sempre a seu lado a figur·a extraordinária de D. Fernanda Maria, 
sua esposa e companheira de todas as horas. E o casal em terras estranhas 
soube bem honrar nossa cultura na derradeira função que exerceu com inexce
dível brilho: ·a de Diretor da Casa do Brasil em Espanha, conforme assinalou 
o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o registro que fazemos é curto, como longo 
é o acervo de obras e de benemerências que José Aurélio Câmara deixou es
par·g!dos em toda a sua existência. 

. Está o Ceará - noss~ terra e nossa gente - de luto e particularmente 
nos - seus amigos e adm1radores - pvesos a uma dor e saudade dificilmente 
apagáveis pelo tempo. 

l!: o que sos manda o coração deixar consignado nos Anais desta Casa. 
(Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
José ·Esteves - José Samey - Luis de Barros - Jessé Fr·eire -

Domício Gondim - Arnon de Mello - Leandro Maciel - Antônio Fer
nandes - Heitor Dias - João Calmon - Danton Jobim - Gustavo 
Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner 
- Emival Caiado - Octávio Cesário - Celso iRamos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É !!do o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 30, DE 1974 

Inclui a utilização de agentes químicos (desfolhantes) na destruição 
das florestas, entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O caput do art. 28 do Decreto-lei n.0 898, de 29 de setembro de 1969, 

passa a ter a seguinte redação: 
"Devastar, saquear, assaltar. roubar, seqüest.rar, incendiar, destruir 

florestas usando agentes químicos desfolhantes, depredar ou praticar 
atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou terrorismo." 
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Art. 2.0 Esta Lei entra em vigo,r· na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

O legislador, pelo próprio papel que desempenha, deve ser sensível aos 
problemas novos que vão suvgindo. •Esses problemas emer,gem constantemente 
no painel dos países e das sociedades e passam a constituir fatos ou situações 
não previstas com clareza na legislação vigente. São, em certo sentido, desafios 
a enfre·ntar. 

Configurada uma si·tuação dessa ordem, passa a existir, pelas óbvias razões 
do interesse público, imperativo de criar, com a utgência possível os instru
mentos legais que possam deter ou reprimir as ações lesivas à coletividade, 
praticadas de uma forma que escapa às definições contidas nas leis em vigor. 

A destruição deliberada de matas ~om a utilização dos chamados desfo
lhantes, criminosa prática que se está difundindo nos últimos anos em dife
rentes regiões de nosso Pais, não vem encontrando nas leis que se aplicariam 
a uma devastação de florestas assim ,feita, como o Código Florestal (Lei n.0 4.771, 
de 1•5 de· setembro de 1965), ou o .Código Penal, os instrumentos de repressão 
que definam com clareza a responsabilidade dos que a executam e Indiquem 
a sanção que a eles deve ser aplicada. 

Para que se tenha uma idéia do caráter destruidor e mortífero desses her
bicidas, basta lembrar que eles começaram a ser usados como arma de guerra no 
Vietnam, pelos americanos. 

Quando aplicados sobre uma floresta atingem, ao mesmo tell1!PO, a flora e 
a fauna, envenenam águas, transformam as árvores em c·arcassas nuas e tornam 
o local perigoso à vida humana, por multo tempo. o espaço ocupado pela flo
resta passa a ser assim, de imediato, uma terra arrasada. 

Existe nos Estados Unidos uma grande quantidade de excedentes desse 
ma,terlal. A informação é da revista Science, editada naquele país pela Asso-
ciação Americana para o iPro.gresso da Ciência. ' 

Segundo essa publicação, a Força Aérea dos Estados Unidos tem um estoque 
que excede a dois milhões de galões do produto, avaliado em mais de dezessels 
milhões de dólares. Parte desse estoque - é ainda uma informação da mesma 
fonte - contém 28 vezes o máximo aceitável, dentro dos limites de segur·ança, 
de dioxim, um dos mais poderosos agentes teratogênicos. 

Um dos desfolhantes empregados no Brasil, cujos recipientes vazios foram 
encontrados por um repórter no interior paulista é o "Planuton". Um outro, 
bastante conhecido e difundido, é o "Thordon", identificado como o "agente 
laranja". 

Esses produtos letais estão ent1.1ando no pais, certamente sob a capa de 
algum artifício, pela mão interesseira de· companhias multinacionais que, por 
sua vez, os entregam a outras empresas incumbidas de sua distribuição comercial 
no mercado ln·temo. 

Entre as dezenas de pessoas que, no sudoeste paulista, se consideram co
nhecedores do assunto - informa reportagem sobre o mesmo, publicada em 
jornal carioca - quem dá a melhor explicação sobre o desfolhante é um 
patrício que se identificou como Sargento Dorival, da !Polícia Florestal. 

Disse ele que em 1965, quando o Código Florestal foi aprovado, ainda não 
se aplicava 0 herbicida em matas. Ele era usado apenas para a invernada, quando 
o pasto ficava danificado pelas ervas que nasciam. Nessa época, não existia ainda 
à disposição dos interessados os desfolhantes, que só vieram a entrar em grande 
quantidade no Brasil, depois do fim da guerra do Vietnam. As ~alavras - her
bicida e desfolhantes - são hoje sinônlmas na região. 

Segundo outro depoimento colhido num dos teatros do crime, uma semana 
depois de aplicado o veneno por aviões, começa a transformar em cinzas o 
que antes era verde e flo~esta, habitada po,r antas, onças e outros animais. 
Agora, só os passarinhos amda pousam nas arvores secas, para fazer um·· des-
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canso durante o dia. O r·esto é galho seco à espet~a do pasto. Todos os fazen
deiros alegam que a derrubada da mata está sendo feita para que se amplie a 
criação de gado. 

Dir-se-á, talvez, com ref.erência às medidas propostas neste projeto, que elas 
estão sendo tomadas f.ora do instrument·o legal - o Código Florestal - onde, 
pelos fins visados, talvez coubessem melhor. 

Dispõe, aliás, o Código (art. 16) que nas .flol'estas de domínio privado, não 
sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas as de preservação per
manente previstas na lei, as derrubadas, só serão permitidas, desde que seja, 
em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada proprie
dade com co·bertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente. 

Outra disposição do Código (ar.t. 27), proíbe o uso de fogo nas florestas e 
demais formas de vegetação, condicionando os 'Casos especiais de seu emprego 
a normas estabelecidas em ato do !Poder Público. 

A observãncia dessas disposições seria verificada através da fiscalização, 
também prevista explicitamente no Código. 

Acontece que essa fiscalização v.em sendo, até agora, muito deficiente e, 
ao que parece, não existem possibilidades de melhorá-la a curto prazo, consi
deradas as imensas extensões a serem vtgiadas. 

A fiscalização é intermitente. E os incêndios florestais, criminosamente pro
vocados, são sempre atribuídos a uma origem natural, sem 'Culpados, não tendo 
as autoridades meios de provar o contrário. 

o uso de desfolhante é ainda menos suscetível de ser paralisado pela ação 
fiscallzatória. Uma única aeronave pequena, pulverizando extensa mata num 
flm-de-sema~a, pode significar ·a irremediável sentença de morte para muitos 
milhares de arvol'les. 

Não caracterizado o fato, não individualizado o responsável ou responsáveis, 
não se poderá, também, aplicar as disposições do Código Penal, para tal ação 
destruidora. ·E as coisas ficam como estão, o que implica em dizer que o Brasil 
continuará perdendo, uma a uma, suas preciosas florestas, substituídas por 
ensolarados desertos de terra vazia. 

Ante essa perspectiva, caberá, talvez, a dúvida: 

Por que admitir que a simples inclusão da figura de novo crime na Lei 
de Segurança Nacional diminuirá a incidência de uma prática que se mostra 
tão invulnerável a outras leis? 

Não podemos garantir, evidentemente, que o que estamos propondo irá so
lucionar o problema, assegurando a permanência de todas as atuals florestas. 

Mas, e·stamos certos de que essa inclusão colocará o problema no plano em 
que ele deve ser considerado: o da alta conveniência d·e serem mantidos em 
equilíbrio as condições do meio ambiente, para assegurar a sobrevivência das 
populações, bem como a ocupação permanente e a valorização cl!e todo o terri
tório nacional, com base no uso racionalizado dos recursos naturais disponíveis. 
Visto desse ângulo, o aniquilamento de florestas com o emprego de desfolhanles 
é um gravíssimo atentado à segurança pública. 

InclUir .essa prática na Lei de Segurança Nacional significa, de· imediato, 
situá-la na alça de mira das autoridades militares muito atentas a tudo quan
to está ali conceituado como de interesse maior para o Pais e para a Nação. 
E só isso, estamos certos, já determinará a pronta diminuição de sua incidência. 

Crime contra a Segurança Nacional não é, como todos sabem, somente 
aqu-ele praticado com intenções politicas. Qualquer ato de terrorismo, por exem
plo, mesmo .gratuito, sem nada que o ponha com evidência na linha de uma 
açã.o de fins políticos, é crime contra a Segurança Nacional. Por que, então, 
deixar de ser assim também considerlldo o ato vandáll'Co de arrasar florestas, 
estimados os imensos prejuízos diretos ou indiretos que o mesmo acarreta à 
coletividade? 
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Tudo indica, aliás, que ourtra não foi a intenção do legislador, ao redigir 
o art. 28 do Decreto-lei n.O 898, de 29 de setembro de 1969. Mas, o uso dos 
desfolhantes para agredir e despir as áreas florestadas, sendo fato recente, não 
podia estar ali incluído. 

Corrigir, enquanto é tempo, a grave omissão constitui achamos imperativo 
de interesse público. E são exatamente estas as razões objetivas que nos levaram 
a formular o presente Projeto, ora confiado à elevada considel'ação e ao inva
riável patriotismo dos Senhores Senadores. 

Sala das Sessões, 16 de a;bril de 1974. - Vasconcelos Torres. 
LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 898, DE 29 DE SET·EMBRO DE 1969 
Define os crimes contra a Segurança Nacional, a ordem política e 

social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências . 
• • • • • • • • o •• o o •• o •••••••• o •••••••••••••• o ••• o •• o •••••••••••••••• ' o •• o o • o ••••••••• 

Art. 28 - Devastar, saquear, assaltar, roubar, seqüestrar, incendiar, depre
dar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou terrorismo. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Segurança 
Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será ;publicado e reme
tido às Comissões competentes. 

Não há mais oradores inscritos. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 30, de 1974, de autoria 
do Senhor Senador Ruy Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado do discurso pronunciado pelo ex-Senador Argemiro de Figuei
redo, no dia 9 de março do corrente ano, em Campina Grande, Estado 
da Paraíba, quando lhe foi prestada significativa homenagem pelo povo 
daquela cidade, erguendo na Praça Clementina Procópio, uma estátua 
daquele exemplar homem público. 

Esclareço ao Plenário que a matéria deixou de ser votada, na Sessão de 
ontem, por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO EX-SENADOR ARGEMIRO FIGUEI
REDO, DIA 9/3/74, EM CAMPINA GRANDE , ESTADO DA PARAíBA, 
NA SOLENIDADE DA INAUGURAÇÃO DE SUA ESTATUA NA 
PRAÇA CLEMENTINO PROCúPIO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS 
DO REQUERIMENTO Nl? 30/74 , DE AUTORIA DO SENADOR RUY 
CARNEIRO. 

campinenses, cumpre, nesta hora, o mais comovido dos deveres de toda a 
minha vida pública. 

Erige-se, neste local, uma estátua, que é minha, é do meu corpo, é de minha 
pessoa. E dizem que ela é homenagem e gratidão de Campina por tudo que eu 
lhe teria feito. Estive resoluto em não comparecer a esta solenidade. Atemori
zava-me a emoção. Receava que a palavra me faltasse. Temia que as lágrimas 
quisessem substituir-me a palavra, estrangulada na garganta. É uma confissão 
de fraqueza, que se deve perdoar, porque as confissões sinceras são atitudes de 
purificação que aproximam o homem da bênção de Deus. Esta homenagem seria, 
então, prestada a um fraco. A um título. A um homem público que receara 
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defrontar-se com o povo. E eu, que nunca temera. Eu, que sempre soubera 
extrair das derrotas mais fulminantes o tónico revigorante de lutas mais fortes. 
Ainda desta vez, em plena velhice, não cedi à timidez. Escrevi, na frleza do 
gabinete. o meu agradecimento. Desertava, assim, apenas à surpresa dos impro
visos. Era o meio de suportar a carga dos meus sentimentos emocionais. E todo 
esse drama intimo, vivido com Intensidade que não sei descrever, emergindo 
desta homenagem. Uma estátua consagrando um homem vivo; um bronze cin
zelado Imortalizando um s·er mortal. 

TRmUNAL DA CONSCJ1:NCIA 
Não sei por que fizestes isso. Compareço documentado, com tudo de minha 

vida ao tribunal de minha consciênc:a. Recruto todos os meus feitos. os meus 
atas; obras, serviços e .palavras, e tudo é pouco para justificar que me ponhais 
aqui, à vista das gerações atuais e das gerações futuras, assim forte, intangível, 
todo feito neste metal, que irá resistir aos tempos e penetrar séculos afora. 
Relembro a minha infância, já sepultada em dias tão r·emotos. Aprendia a ler 
as primeiras letras. Era, então, Campina que tudo me começava a dar. Evoco 
a minha juventude, quando a alma se povoa de aspirações, de sonhos e de estí
mulos. Era também Campina que me dava tudo. Recordo os meus primeiros 
ensaios de vida pública. As minhas lutas em defesa dos humild·es; a organização 
de resistência das classes menos favorecidas; o devotamento apaixonado pelos 
direitos e liberdades. do homem; a fidelidade aos ideais da democracia; a 
audácia no combate às distorções do regime; a coragem na crítica aos abusos 
do poder. Mas esse espírito nascera aqui; formara-se aqui; era fruto da vossa 
coragem e dos vossos ans·eios de progresso. Era ainda campina que tudo me davl:l .. 

GOVERNADOR DO ESTADO 
Revejo, com a natural vaidade dos que souberam ser dignos, os meus tempos 

de governo. Esta terra padecia sede e se contorcia na febre das moléstias endé
micos. Progresso estagnado. A água barrenta que se bebia, longe de significar 
um elemento de vida, era mais o veiculo de um suicídio coletivo. A minha eleicão 
para chefia do governo do Estado fazia brotar esperança nova em todos· os 
corações conterrâneos. Jurei, então, ao despedir-me de todos vós, que haveira 
de erradicar os vossos sofrimentos. E o fiz. Campina foi dotada de água potável 
e saneamento. Era a cidade que deixava o leito de moribundo para subir, renas
cida e gloriosa, ao seu trono de Rainha. Mas, o feito espetacular, de salvação 
pública, o que exprimia? O heroismo de um homem? A singularidade de um 
administrador? Nada disso. Eu fora apenas o Instrumento de uma predesti
nação histórica. Levara para o Governo o imperativo de um mandato de honra. 
A vossa vontade; a vossa ordem Irreversível; o vosso espírito; a vossa bravura; a 
vossa resistência e o instinto de um povo forte, em luta pela sobrevivência. Pouco 
havia de mím. As circunstâncias colocaram em minhas mãos os elementos de 
vossa fé e o poder incontida dos vossos desígnios mais altos. Tudo significou, 
para mim, uma honra e uma glória. Mas, ainda aqui, neste episódio, era cam
pina que tudo me dava. 

REPRESENTAÇAO FEDERAL 
Se olho mais perto de nós, encontro as minhas lutas na faixa da represen

tação federal. O que verificamos. então, neste rosário de apreciações? Esquecestes, 
campinenses, que me conduzistes à Câmara Federal e por duas vezes ao Senado 
da República? Será que tendes o destino caprichoso de ocultar os vossos próprios 
méritos, e ajustar coroas de glórias, coroas de excelsas virtudes, à cabeça min
guada dos que pouco fizeram por vossa grandeza? Quantas vezes me estendestes 
a mão forte, para que eu pudesse subir, como já vos disse, cansado, os pés 
sangrando, quase vencido ao dorso desta Borborema? Quantas vezes mudastes, 
por um milagre, o curso melancólico do meu destino politico? Quantas vezes 
transformastes a derrota fulminante. que me perseguia, no esplendor de uma 
vitória sem precedentes? Quantas vezes substituístes. na minha história, a 
página do encerramento de minha vida pública, pelo registro suntuoso de glórias 
renascentes? Esquecestes? Fostes vós, Campina, terra estremecida, que tudo 
mf> destes. 
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S~GNIFICAÇAO DA HOMENAGEM 

E agora, renovo a pergunta: por que me fizestes isso? Por que estruturastes 
então, a minha imortalidade? O que é que eu passo a significar, neste bronze: 
como titular de glórias que não me pertencem? Glórias que são vossas! Bem 
sei o que devem representar estes monumentos. Eles sobem da terra para o alto. 
São vida~ que não morrem. São feitos que não per·ecem. São exemplos que edi
ficam. Sao apostolados que enobrecem. São heroismos que educam. São nomes 
que se perpetuam. São marcos indeléveis das ciências, das letras, das artes. E 
este, o que exprime, campinenses? O que ele poderia simbolizar, vós não lhe 
quisestes dar. Dentro deste bronze, sei bem que não pusestes um coração. o meu 
coração. Se aqui ele estivesse, eu bem mereceria qu me tornásseis imortal. Este 
monumento seria, então, um símbolo do amor filial. o símbolo de um amor, 
divinamente louco, que nasceu amando Campina e morrerá tendo CaJ:p.pina na 
última visão dos seus olhos. Não penseis, campinenses, que a minha última 
derrota tenha modificado o amor que vos devoto. Em silêncio entendestes, num 
transbordamento de generosidade, que era pouco, muito pouco o que já haveis 
feito por mim. Achastes que a renovação de um diploma de Senador não iria 
prevalecer por tempo indeterminado. E entendestes, então, que devereis dar-me 
um título que resistisse à ação do tempo e me assegurasse a imortalidade. Foi 
o que fizestes hoje, através do vosso honrado.e insigne Prefeito Bacharel Evaldo 
Cruz, erigindo esta estátua, oriunda de Lei que guarda a assinatura do valoroso ex
Prefeito Newton Rique, acatando a vontade unânime do Poder Legislativo Muni
cipal, na proposição do bravo Vereador João Nogueira Arruda. Muito obrigado; 
multo obrigado, terra generosa. 

PASSADO E PRESENTE 

"" 
-

campina: há mais de meio século acompanho os vossos passos. Não me 
cabe fazer a vossa história. Direi, porém, que nascestes com o destino singular 
de não pertencer a ninguém, porque sempre fostes a terra de todos; a terra 
cosmopolita. Tecestes o vosso ninho de águia no dorso de uma serra altaneira. 
Era o marco de uma predestinação. Subiram até vós homens de todos os recan
tos do mundo; mas, só subiram os que tinham o pendor das águias. Lembro-me 
quf: . vos chamaram, de começo, a CIDADE DOS MERCADORES. Era o tributo 
à inveja. o comércio tem função social nobre na economia dos povos. Mas, o 
conceito continha o veneno dos pérfidos. Não viam que ao lado dos velhos 
RANCHOS, aonde chegavam e de ond·e partiam as filas intermináveis de ani
mais, carregados de mercadorias, as escolas também funcionavam. Não compre
endiam que a vossa tarefa inicial era a criação de riqueza, a riqueza impres
cindível ao progr·esso d·e todos os núcleos humanos. E aí está hoje comprovado 
o acerto de vossas iniciativas. O comércio agigantou-se, como base de uma rede 
espatacular de intercâmbio, com os Municípios, com os Estados, e até com as 
mais longínquas nações estrangeiras. As modestas casàs caiadas, que eu alcan
cei, pontilhando, aqui e ali, os antigos centros urbanos, morreram, uma a uma. 
Cederam o espaço aos majestosos edifícios que assinalam o poder de uma nova 
e fecunda civ111zação. E a CIDADE DOS MERCADORES tem, agora, os velhos 
RANCHOS remanescendo tão-só nos versos deliciosos dos poetas e na saudade 
enternecida dos que os conheceram. Não mais os TROPEIROS alegres. Não 
mais o ruído dos chicotes matutas ~ue assinalavam a passagem dos comboios 
Intermináv-eis. Tudo é diferente. A cidade mecanizou-se. O ruído é outro. São 
os mais modernos veículos que chegam e que saem. Um parque de trabalho 
febril, intenso, criador, que ninguém sabe aonde vai chegar. As velhas escolas, 
iluminadas a querosene, transformaram-se em centros modernos de Instrução. 
E a CIDADE DOS MERCADORES, vamos repetir, é hoje a cidade da cultura, a 
cidade-luz, com os seus ginásios, as suas Faculdades, doando à Pátria a Intel!- .. 
gêncla e o saber das novas gerações que se emplumam. o. 

RAINHA DA NOBREZA 
Campina encerro as minhas palavras. E quero encerrá~las com as mesmas 

e&pressões com que vos agradeci a ajuda que me destes nas minhas vitórias 
el-eitorais. São as mesmas palavras que me ocorrem, na indigência do meu poder 
mental. E outras não encontro nos escaninhos do meu coração. Em vossa home-

I. 
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nagem e no mais comovido agradecimento, não beijo, genuflexo, os vossos pés 
porque nunca fostes a Rainha do Orgulho. Mas quero beijar as vossas mãos, 
porque sempr·e fostes a Rainha da Nobreza. 

Item 2 
O SR. PRESIDENTE - (Paulo Torres) -

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 5, de 
1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que veda a dispensa 
da empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do 
momento em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá outrn~ 
providências, tendo 
PARECER, sob n.0 816, de 1973, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido, dependendo da votação 

do Requerimento n.0 39, de 1974, de adiamento da discussão. 
O referido requerimento, de autoria do Sr. Senador Vil'gílio Táv·cra, solicitando 

audiência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, deixou d·e ser votado 
na sessão anterior, por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.l 
Está aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia, para a audiência solicitada. 
Item 3 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 6-1, 
de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso 
de morte, a conta vinculada em nome do empr•egado passará para sua 
família na forma da lei civil, tendo 
PARECER, sob n.0 846, de 1973, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido, d·e]Jender.do da votação 

do Requerimento n.0 42, de 1974, de autoria do Sr. Sanadot· Virgíl!o 
Távora, solicitando adiamento da discussão. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p·ermanecer sentado3. (Pausa.) 
Está aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem 

do Dia da sessão de 15 de maio próximo. 
Item 4 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 79, 
de !973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a reali
zaçao do casamento civil perante testemunhas, nos lugares d·e difícll 
acesso à autoridade competente, tendo 
PARECER, sob n.0 6'24, de 1973, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade e juridicldade e 

no mérito, pela aprovação, com a emenda que apresenta de n.0 1-CCJ 
(votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos Linden
berg), dependendo da votação do Requerimento n.o 40, de 1974, de 
adiamento da discussão. 

O citado requerim-ento, de autoria do Sr. Senador Virgílio Távora, solicitando 
audiência do Ministério da Justiça, deixou de ser votado na Sessão anterior por 
falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
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A matéria sai da Ordem do Dia, para a audiência solicitada. 
I~em 5 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 88, 
de 1973, de aut·oria do Sr. Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de lavador e vigia autónomo de veículo3 automo
tores, e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.os 727 e 728, de 1973, das Comissõ·es: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcidade; e, 
- de Legislação Social, favorável com emenda que apresenta de número 

1-CLS, dependendo da votação do Requerimento n.O 41, de 1974, de 
adiamento da discussão. 

O referido requerimento de autoria do Sr. Senador Virgílio Távora, solicitando 
adiamento da discussão, deixou de ser votado na Sessão anterior por falta de 
quOI"am. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a malér·ia figurará na Ordem 

do Dia da Sessão de 10 de maio próximo. 
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. • 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, ontem, quando este ru:-
nário homenage·ou o ex-Senador Argemiro de Figueiredo, eu não estava presente. 
Venho, agora, associar-me às homenagens que foram tributadas ao grande 
homem público. E a transcrição do seu discurso nos Anais do Senad·o, que vem 
de ser decidida pelo Plenário, é apenas uma pequenina homenag.em, das multas, 
de !'lec·onheclmento, que o Congresso, o País e o seu Estado natal têm de pxestar 
ao valoroso tribuno, ao insigne homem público, de coragem exemplar, de patrio
tismo, digno de ser imitado, e que soube, sem embargo das diferenças político
partidárias, impor-se à estima de gr•egos e troianos, quer nos idos da multipli
cidade de partidos, quer ao tempo ·em que a política ficou dividida em duas 
facções: a majoritária e a minoritária, ele integrando esta última. 

É cedo para contar alguns aspectos da presença de Argemiro de Figueiredo, 
nas horas difíceis da nacionalldad·e mas após um decênio, pelo menos, Senhor 
Presidente, alguma coisa tem que ser relembrada, .e eu diria, apenas, aqui, em 
síntese, que se as suas palavras fossem ouvidas, s·e os seus .conselhos tivessem 
sido acatados não teríamos mergulhado no caos que antecedeu ao 31 de marco 
de 1964. · 

Recordo uma das reuniões de bancada em que esse eminente colega profll· 
gava as entidades que paralelamente às instituições governamentais, agitavan. 
o País; teve uma palavra, teve uma atitud·e, teve energia, e isso há de aparecer, 
Sr. Pl'lesidente, porque um valor público desse teor terá a projeção indiscutível 
na própria história política deste País. 

Sua coragem, debatendo os problemas da SUDENE, advogando para o seu 
sofrido Nordeste uma política de incentivos, seu espírito de convivência e de 
compreensão, sua personalidade, todos ess•es traços marcantes da vida politica 
de Argemiro de Figueiredo se lhe exornam o caráter, muito mais dá alegria a 
um companheiro que esteve m1!ltando ao seu lado, durante determinada época. 
Depois da bifurcação dos destinos políticos, cada um seguiu o s·eu caminho, 
mas sem jamais perder aquela admiração, aquela estima, aquele entusiasmo 
por um homem que é na v·erdacte um padrão moral, um ·exemplo digno de ser 
imitado. 

• I 
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Associo-me às palavras dos Colegas que ontem apartearam o digno e efi
ciente senador Ruy Carneiro e trago a minha, a mais modesta, c·om o retardo, 
mas sempre a tempo de exaltar uma das maiores figuras que já passaram. pelo 
congresso Nacional, para mim, o sempre grande Senador Arg·emiro de Figueucdo. 
(Muito bem. Palmas.> 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Danton Jobim. 

o SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais estão 
repl-etos de noticiários sobre a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do 
Rio de Janeiro. Tenho sido daqueles que, mais amiúde, têm tratado d·esse tema, 
sem dúvida delicado, mas apaixonante. Agora, entretanto, não desejo, absoluta
mente, discutir a questão. E a razão é muito simples: não se conhec·em detalhes, 
ainda, sobre os proj e tos, já não direi o projeto, do Governo. 

A comissão Executiva do Partido na Guanabara, ontem, após uma reunião 
em que se examinou todo o noticiário dos jornais a respeito do assunto, pois 
não foi possível obter nenhuma Informação de natureza oficial, resolveu expedir 
a nota que lerei, para que conste dos Anais do Senado: 

"A Comissão Executiva do Dlretório Regional do Movimento Demo
crático BrasiJ.eiro da Guanabara, diante do noticiário sobre a fusão do 
Estado da Guanabara com o Estado do Rj.o, que seria efetuada através 
projeto de lei completar a ser apresentado ao Congresso Nacional pela 
ARENA, resolve: 

a) aguardar a apresentação do projoeto de J.el da fusão para sobre 
ele pronunciar-se, uma vez que ain·da não foram divulgados os estudos 
de ordem técnica em que se alicerça tal medida, embora o Dlretório 
Regional do Partido, ·em 1970, se haja manif·estado contrário à fusão 
pelas razões expostas em memorial entregue ao então Ministro da Justiça; 

b) estabelecer p·ermanente cantata com o MDB do Estado do Rio, 
para que os interess·es dos dois atuais Estados sejam pres·ervados. 

Sr. Presidente, o que desejo acrescentar a esta nota é um ·elemento histórico. 
Realmen_te, em março de 197~, foi organizada uma comissão partidária, pr·esidida 
pelo entao Presidente da S·eçao Carioca, o atual Vice-Governador Erasmo Martins 
Pedro, e tendo como vogais o ex-Secretário de Estado do gov·erno do Sr. Carlos 
Lacerda, Sr. Marcos Tamolo; o Presidente atual do nosso Partido na Guanabara 
que é o Deputado Reinaldo Santana e o orador que vos fala, que funcionou n~ 
qualidade de relator da matéria. N·essa ocasião, realmente, levamos ao Ministro 
da Justiça o relatório, que tive ocasião de ler a pedido de S. Ex.". Ficou então 
estabelecido, desde logo, que seria consultado o Presldent.e da República, a fim 
de verificar se se estava cogitando realmente da questão. A resposta, entretanto 
foi a de que a matéria era multo delicada, era demasiado complexa e não havia 
nenhum estudo na área do Governo, a não ser subsídios oferecidos, ocasional
mente, por entidades e pessoas que haviam estudado a matéria. E na ocasião, 
então, fizemos ver o inconveniente de se realizar a medida, precipitadamente, 
num ano eleitoral, com o que concordou o Sr. Ministro. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.n me permite um aparte? 
O SR. D·ANTON JOBIM - Tenho o maior prazer em dar o aparte ao ilustre 

Senador Amaral Peixoto, Líder da Minoria nesta Casa. 
O Sr. Amaral Peixoto - Quero, Sr. Senador, trazer o apoio do MDB do Estado 

do ruo a esta nota, dlv·ergindo dela somente num detalhe. É que não devemos 
aguardar apres·entação do projeto de lei da fusão, para sobre ela nos pronun
ciarmos. Devemos pedir ao Poder Executivo, se é que ele está, como parece, 
interessado na fusão e Integração dos nossos Estados, que publique os estudos 
feitos, para sobre el·e nos pronunciarmos. Uma vez elaborado o projeto de lei e 
remetido ao Congresso Nacional, - vamos falar claro - dificilmente vamos 
conseguir que ele s·eja modificado. Então, devemos pedir ao Governo que dê 
oportunidade aos representantes dos Estados do Rio .e da Guanabara para que 
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conheçam previamente os estudos feitos, para que acompanhem a elaboração 
desses estudos. Somos representantes de nove milhões de brasileiros interessados 
nesse problema, e não podemos deixar de tomar conh·ecimento do problema e 

· sobre ele darmos a opinião daqueles que nos enviaram ao Congresso Nacional. 
Estou de pt.eno acordo com a nota, mas com essa pequena ressalva: devemos 
pedir que esses estudos apareçam, se eles já existem ou se ·estão sendo elaborados; 
tão logo sejam concluídos que sejam publicados, para conhecimento dos repr~
sentantes dos dois Estados e do povo lnter·essado nesse problema. Multo obn

. gado a V. Ex.n 

O SR. D:A.NTON JOBIM- O aparte de V. Ex.n, Sr. Senador Amaral Peixoto, 
redunda num apelo às autoridades que estariam estudando esse assunto, para 
que divulguem os estudos já feitos, ou pelo menos o que ·existe, para servir de 
base ao projeto de lei complementar. A esse apelo eu poderia, sem dúvida, juntar 
o meu ·e também o do Partido que repr.esento na área da Guanabara. Sem dúvida, 
eu desejaria conhecer bem esse projeto porque tudo indica que foi tomada uma 
decisão, decisão, como se afirma diariamente, irr.eversível, ·e, por conseguinte, 
o problema seria, apenas, como levar a cabo, levar a efeito, levar à realização 
concr·eta essa decisão; Isto é, as divergências poderiam surgir, sobretudo, e:n 
relação a detalhes e ao modus faciendi. De qualquer modo, ·esses detalhes, as 
vezes são de enorme importância e poder-se-la, realmente, trabalhar no sentido de 
tornar esse projeto uma expressão quando menos minimizada para aqueles que 
não concordam com a fusão, medida delicada, séria, compl·exa e cheia de riscos 
e que S·e vai tomar em um curto lapso de tempo. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.n me permite um aparte? 

O SR. D:A.NTON JOBIM - Tenho enorme prazer em ouvir o aparte d·e v. Ex.a 

C} Sr: Vasconcel~s Torrc:s -; Ess·es estudos a que V. Ex.a se refere existem e, 
s~ nao tem .maior d1vulgaçao~ e ~arque muitos não procuraram as fontes. Devo 
d1zer, incl~s1ve, que. z:a propna Camara dos Deputados, quando da transferência 
para Brasilia, presidi a uma Comissão Especial, inspirada pelo então Colega 
Deput~do Ca!l:<JS Lac.erda, e. que chegou a se reunir várias vez·es. A matéria então 
passaria _pacJf.JCament~, POIS naquela época raríssimos estavam contra a fusão, 
mtegraçao, r.emt~graçao ou .o nome que. se queira .aplicar para estabelecer aquilo 
q~e. para m1:n, e .uma reahda~e geografic~, um mesmo conjunto histórico e só 
nao e admimstratJvo por mot1vos que serao debatidos aqui, quando a matéria 
for al?resentada. Existem ess!'!s estudos. O Deputado Célia Borja, por exemplo, 
pesqmsou lo~gamente a materia. Nas Escolas de Sociologia, de Politica, na Im
prensa, se ha um assunto que nunca deixou de ser ventilado Inclusive aqUi no 
Senado, com opiniões favoráv·eis ou contrárias, é esse. To'dos esse material 
s·erá reunido ·e acho que o Senador Amaral Peixoto e V. Ex.n devam ser atendidos. 
Eu m·esmo procurarei reunir bibliografia. Como se não bastasse aquilo que já 
apar·ece diante dos nossos olhos uma pequena Cidade-Estado, digamos assim 
numa imagem que saiu e que endosso: uma cabeça sem corpo, como o Estado 
do Rio é um corpo sem a cabeça. Olhando-se em termos de Brasil, respeito 
todos aqueles que mantém ponto de vista contrário àque1e que, coerentemente, 
defendo, Senador Danton Joblm. Ainda como Deputado Estadual, na Constituinte, 
estabelecemos um dispositivo que d·eclarava que, tão logo deixasse de existir, ou 
fosse transferido para outro ponto do País o Distrito Flederal, iria reivindicar-se 
a volta daquilo que era um município neutro, nessa pequenina. área, conforme 
V. Ex.n sabe, porque conhece a História do Brasil, não digo tão bem quanto eu, 
mas muito melhor. A matéria, creio, será examinada d·esapaixonadamente. Nin
guém pode negar que há implicações. Não se faz uma fusão assim da noite 
para o dia. Tenho quas.e a convicção de que um problema como esse, rigorosa
mente d·e Estado-Maior, deve ter sido amadurecido nos escalões competentes. 
Inclusive, j:i. há, neste País, necessidade d·e uma redivlsão administrativa. Há 
Estados que ni'io apresentam uma unidade, por exemplo, como o nosso - já 
falo o nosso - futuro Estado do Rio de Janeiro. Para nós, fluminense, o nome 
não será perdido, será o Estado do Rio ct.e Janeiro. Eu estarei pres·ente aos debates. 
Há pouco compareci à Bancada do Senador Vlrg·íl!o Távora e reivindiquei, como 
reivindico agora, um lugar na Comissão Mista que Irá estudar o assunto. Devo 
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tranqü!l1zar V. Ex.a, embora não fale como Líder nem Vlce-Lider do Governo, 
dizendo que dentro da mesma sistemática ideológica, o que se está pretendendo, 
no momento, é o que V. Ex.a está fazendo e o eminente Senador Amaral Peixoto 
acaba de fazer: debater o assunto em todos os seus aspectos. Serão subsídios 
que formarão o arcabouço necessário para que se tenha um dossiê que permita 
um julgamento sereno sobre a matéria. Continuo favorável à fusão, em gênero, 
número 'e caso. Acho que ela é irreversív,el e atenderá, em primeiro lugar, ao 
Brasil, formando um Estado qu,e quebrará, por assim dizer, hegemonias apa
rentes e será um pólo de desenvolvimento. O qu,e temos que repelir são os ataques 
daqueles que, favoráveis ou contrários, procuram denegrir a classe politica, ale
gando interesses de grupos econômicos. Eu, por exemplo, - sei que V. Ex.8 tam
bém - não conheço Federação de Indústria do meu Estado, nem da Guanabara, 
de .lugar nenhum. Levo uma vida das mais modestas. Devemos repelir também 
aqueles, que já estão atacando a classe política, dizendo _que. os políticos não 
têm capacida~e para examinar assunto de tal vulto. Nao e verdade. Nesta 
casa politica, a matéria terá tramita9~n. será estudada e decidida. Perdoe-me 
o aparte longo. Respeito seu ponto de v:~ta, que é coer.ente. Devo dizer a V. Ex.8 

que as implicaçóes, inclusive quanto a mandatos, tem-m_e preocupado seria
mente. É um assunto que, à margem dos debates que ~e vao travar, temos que 
t,er presente, para, com os conhecimentos dos nossos junsconsultos e a sabedoria 
que a classe politica pode inspirar, chegar-se a bom termo. Estamos certos de 
que, no final, tudo sairá multo bem. 

O SR. DANTON JOBIM - Não aceito, evidentemente, o pedido de desculpas 
de V. Ex. a pelo amável aparte que me deu. V. Ex. a, em primeiro lugar, não 
colocou a questão em termos agressivos ou emocionais, como eu também nunca 
procurei colocá-la, desta tribuna, embora t,enha sempre insistido na minha tese 
com a maior coerência. 

Sei que a coerência excessiva, Sr. Presidente, pode ser obstinação irracional 
Entretanto, deve hav,er um mínimo de co·erênc!a, evidentemente, nos nossos 
pensamentos, nos nossos juízos de valor sobre as teses ,e sobre os homens, para 
que entendam as nossas posições. Mas parece que, se respondesse mais profun
damente ao aparte do Senador Vasconcelos Torres, eu estaria fugindo à delibe
ração com que vim a esta tribuna, de não discutir, hoje, agora, neste momento, 
o mérito da questão, uma vez qu'e eu, na realidade, ainda não sei precisamente 
o que o Governo quer e até onde ele quer chegar. 

Sou_ politico, fui jornallsta político durante muitos anos, sei que as questões 
desse genero d'evem ser tratadas com reallsmo. E, se não se pode obter que se 
afaste qualquer proposição que não seja do nosso agrado e segundo nosso en
tender, do interesse da comunidade que repres'entamos, tudo que devemos fazer 
é trabalhar para que a proposição que possa ser vitoriosa tenha um mínimo 
de inconvenientes para essa comunidad·e. 

Com 'essas palavras, encerro aqui a leitura do comunicado do meu Partido 
que era a única coisa que pr,etendia fazer, hoje, nesta tribuna. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos. 
'Nada mais havendo que trata, vou encerrar a Sessão, convocando os Srs. 

Senadores para uma Sessão Extraordinária, ho}e, às 18 horas e 30 minutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Pm·,scer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.0 107, de 1974 (n.0 1<19, na origem) pela qual o Senhor Pre
sidente da Repúbllca submete ao Senado a escolha do nome do Senhor João 
Baptista Pinheiro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Arg,entlna. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às JG hor(ls.) 



36.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 16 de abril de 1974 

(Extraordinária) 

PRESID2NCIA DO S:R. PAULO TOitltES 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto ....- José 

Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho 
- Renato Franco - Alexandr·e Costa - Clodomir Milet - José 
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídlo 
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves 
- Dinarte Mariz - Luís d-e Barros - Jessé Freire - Domício Gond!m -
Ruy Carn·eiro - João Cleofa.s - Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello- Luiz Cavalcant·e- Teotônio Viiela- Augusto Franco 
- Leandro Maciel - Heitor Dias - Ruy Santos - Car:os Lindenberg -
Eur!·co Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres -
Vasconcelos T·orres - Benjamim Farah - Danton Joblm - Gustavo 
Ca.panema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto -
Franco Montoro - Orlando Zancaner - Emival Caiado - Fernando 
Oorrêa - Italívio Oo-elho - Saldanha Derzi - Accioly! Filho - Matto.~ 
Leão - Octávi·o Oesário - Antônio Ca.rlos - Celso Ramos - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (P..lulo Torres) - A :is•a de rpres·ença acu.sa o comroa
recimento d·e 58 Srs. Senador.es. Havendo númer·o regimental, declar·o a;bertã a 
Sessão. 

Não há Expediente a ser l!d.o. 
Atendendo à solicitação feita pelo nobre Senhor Senador Vasconcelos TOrres, 

esta Presidência, obedecidas as disposições dos arts 68 a 71 do Regimento Interno, 
des.'gna o.s 3 Senadores que compõem a Bancada do Estado· do Rio de Janeiro 
para. em Comissão, r.epr.esentar o Senado na cerimônia de trasladação dos re.stos 
mortais d·e José do Patrocínio, a r·eal!zar-se em Campos, nà dia 15 de maio 
próximo. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Disc.ussão, ·em turno único, do Parecer da Comissão d·e Relações Ex
teriores .sobre a Mensagem n.0 107, de 1974 (n.0 119, na ori~m) pela 
qual o Senhor Pre.~id·en•e da República submete ao Senado a escolha do 
nome d·o Senhor João Baptista P~nheiro, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata . .para ·exercer a funçillo de Embaixador do Brasil 
junto à RepúbCica Argentina. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do 
art. 405 do Regimento Interno, dev·e S•er apreciad:l. em Sessão Secreta. 

So-licito a·os Sr.s. Funci·onários as providência.~ necessárias, a fim de que s·eja 
respeitado -o prec·eito regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 noras e 35 minutos e volta a se1· 
pública às 18 horas e 40 minutos.) 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Senhores Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para uma s.essão a realizar-.~e hoje, à.s 
19 horas, no Plenário da Câmara dos Depu•ados e de.stinada à apreciação dos 
Projetas doe Decreto L·egislativo n.0 3 •e 4, de. 1974-CN. 

Nada mais hav~ndoo· que tratar, vou encerrar a presente S·essão, des!gnando 
para a Ordinária d·e amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 20, doe 1974, de autoria do 
Senhor Senador Petrônlo Portella, requerendo transcrição no.s Anais do Senado, 
do pronunciamento do ExceJ.entissimo s.enhor Pre.o!d·ente Ernesto G·els•el, durante 
a primeira reunião m:nisterial, dia 19 d·e março de 1974. 

2 

Discussão, em turno único, da redação final (of·er·ecida pela Comissão de 
Redação ·em seu Par.ecer n.0 70, em 19741 do Pr·ojeto de Resolução n.0 6, de 1974, 
que suspende a proibiçã.o c·ontida nas Res·oluções n.0 58, de 1968, 79, de 1970, 
de 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
(SP), possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de 
empréstimo destinado à aquisição e instalação de uma usina de tratamento de 
lixo domiciliar. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto d·e Le! do Senado n.0 25, de 1974, 
apresentado .pela Comissão Diretora, que altera os valores retributivos das es
calas d·e vencimentos dos Grupos de que tratam as Leis n.0.s 5.900, de 9 de julho 
de 1973, 5.903, de 9 d·e julho de 1973, e 5.975, de 12 de dezembro de 1973, e dá 
outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.0s 64 e 65, de 1974, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela juridic!dad.e, e constitucionalidade; e 
- de Finanças, favorável. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.) 



37.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 17 de abril de 1974 · 

PRESID:tNCIA DOS ISRS. PAULO TORR~S E GERALDO MESQUITA 

As 14 horas e 30 minuto.s, acham-s·e pr.esent.es os Sr.s. senadores: 
Adalberto Sena - G·eral-do Me.squita - Flávio Britto - José Lindoso 

- Cattete Pinheiro - Jarba.s Passarinho - Rena•o Franco - Clodomir 
Mi:et - José Sarney - P·etrôn:o Portella - Helvídio Nunes - Virílb 
Távora - Waldemar Alcántara - Wilson Gonçalv·e.s - Dinarte Mariz -
Jessé Freire - Domício Go·ndim - RUY' Carneiro - João Cleofas - Paulo 
Guerra - Wil.s·on Campo.s - Luiz Cavalcant·e - Augusto Franco -
Leandro Maciel - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg -
Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah - Carvalho Pinto 
- Franco Montara - Orlando Zancaner - Flerna.ndo Gorrêa - Salda
nha Derz! - Accioly Filho - Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Daniel 
Krieger - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acu~a o compare
cimento de 40 Senhores Senadore.s. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

o sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

DO SR. !,O-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,0 18, DE 1974 

Dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.506, de 8 de outubro 
de 1968, que concedeu aos funcionários do extinto Território do Acre o 
direito de retomo aos serviços da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - o.s arts. 1,0 e 2.0 da Lei n.0 5. 506, de 8 de outubro de 1968, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1." -É concedido aos fullcionários do antigo Território do Acre 

o direito de retorno aos serviços da União, mediante transferência para 
órgãos da Administração Direta e das Autarquias, com os cargos que 
ocupam. 

§ 1.o -A transferência será operada por decreto, após a manifestação 
favorável do órgão Central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo 
da União e a do Estado do Acre. 

s 2.o- Quando a.> atribuições dos cargos ocupados pelo pessoal de que 
trata este artigo resultarem incompatíve!s com as atividades dos órgãos 
em que se pretenda ef·etuar a transf.erência. poderão, tais cargos, no ato 
que operar a movimentação, ser transformados em outros adequados à lo
tação. desde que não haja majoração de vencimentos e seja resp·eitada a 
habilitação profis.sional exigível. 

Art. 2." - A transferência de que trata esta Lei processar-se-á em 
razão do cargo ocupado pelo funcionário à data da promulgação da Cons
tituição do Estado do Acre, respeitadas as promoções a que tenham feito 
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jus na respectiva série de classes e observado o disposto no § 5.0 do art. 9.0 

da Lei n.0 4. 070, de 15 de junho de 1962, não se considerando quaisquer 
acréscimos de vencimentos ou reclassificações efetivados sob a responsa
bilidade do referido Estado. 

Parágrafo único- A despesa c·orrespondente à movimentação passará 
a ser atendida pelo órgão a que se incorporarem o cargo e o seryidor."' 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 73, DE 1974 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, para ser apreciado nos prazos 

nele referidos, tenho a honra <ie submeter à elevada deliberação de Vo;sas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, o anexo Projeto de Lei que 
"dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.a da Lei n.0 5. 506, de 8 de outubro de 1968, 
que concedeu a·os funcionários do extinto Território do Acre o direito d.e retomo 
aos serviços da União", 

Brasília, 4 de março de 1974. - EMíLIO G. MÉDICI. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 0155, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1974. DO 
SENHOR DffiETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO 
PESSOAL CIVIL. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Cogita-se, no presente processo, da possibilidade de retorno, aos serviços da 

União, de funcionários do ex-Território Federal do Acre que, de longa <lata, vêm 
prestando serviços ao IPASE. 
2. A Lei n.0 5. 506, de 8 de outubro de 1968, concedeu tal faculdade ao aludido 
pessoal, porém, determinou que a movimentação fosse proce.ssada nos termos 
da transferência estatutária, cujo ritual torna, na prática, virtualmente inviá
vel a medida. 
3. As dificuldades de ordem jurídica que o assunto smcita deram ensejo a 
audiência da Consultoria Geral da República que, em parecer aprovado por 
Vossa Excelência (I-227, de 25 de junho de 1973, in D.O. de 25 subseqüentel, 
houve por bem recomendar: 

"Assim s·endo, o retorno de que se trata processar-se-á com obser
vância da Lei n.0 1. 711/52, devendo a Administração tomar, com ur
gência, as medidas necessárias para sua efetivação, que corresponde ao 
interesse público, nela estando interessados o Estado do Acre e o IPASE, 
vencendo os obstáculos formal.; porventura existentes." 

4. Ocorre, todavia que superar os referidos obstáculos formais é questão 
de lege ferenda, pois implica na criação de cargos mediante o competente di
ploma legal. Em face disso, afigura-se a este Departamento pr.eferível r·efor
mular-se o amparo já autorizado pelo Poder Legislativo para compatibilizá-lo 
com a realidade administrativa que pr.etende regularizar. 
5. Nesse sentido, elaborou-se antepro.ieto de J.ei dando nova r.edação aos arts. 1.0 

e 2.0 da supramencionada Lei n.0 5.506, de 1968, a fim de dar-lhe maior flexi
bilidade e amplitud.e, tornand·o tangível o objetlvo que se propõe atingir. 
6. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada delibe
ração de Vossa Excelência e de ressaltar a conveniência de que seja acolhida 
a providência ora proposta e encaminhado ao Congresso Nacional o anexo an
teprojeto de lei, podendo, posteriormente, o proc.esso s·er restituído ao Ministério 
do Trabalho, de onde é originário. 

Aproveito a oportuni<iade para renovar a V·ossa Excelência meus protestos 
de alta estima .e consideração. - Giauco Lessa 1le Abreu e Silva, Diretor-Geral. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 19, DE 1974 
Dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos membros da ma

gistratura federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- Computar-se-á, para efeito de disponibilidade e aposentadoria, 
em favor do~ magistrados federais nomeados, dentre Advogados, nos termos 
da Constituiçao (art. 121, caput; art. 128, § 1.o, a; e art. 141, §§ 1.o, a, e s.o), bem 
como dos Magistrados da Justiça do Distrito Federal, da Justiça do Trabalho, 
dos Juízes Federais e Juíz-es Federais Substitutos, n-omeados na forma do art. 74 
da Lei n.0 5.010, de 30 de maio de 1966, o exercício da advocacia até o máximo 
de quinze anos. 

Art. 2.0
- O caput do art. 5.0 da Lei n.0 5.677, de 19 de julho de 1971, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5.0 - 0.3 Juízes Federais poderão solicitar permuta ou remoção 

de uma para outra Vara, da mesma ou de outra Seção, e os Juízes Fe
derais Substitutos, de uma para outra Região, mediante requ·erimento 
dirigido ao Ministro Presidem te do Tribunal Federal de &e cursos; que no.s 
dez primeiros dias úteis seguintes à sua recepção, ouvido o Tribunal, o 
encaminhará ao Presidente da República, por intermédio do Ministro 
da Justiça, d·evidamente informado, para decisão." 

Art. 3.0 
- E>ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 444, DE 1973 

Excentíssimos Senhores Membros do Congr-esso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada 

deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de M-otivos do 
Senhor Mini.str-o de Estado da Justiça, o anexo Proj-eto de Lei que "di.spõe sobre 
a disponibilidade e aposentadoria dos membros da magistratura federal e dá 
outras ,providências". 

Brasília, 28 de novembro de 1973. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GM/477-B, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1973, DO 
MINISTRO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para submeter à sua 
elevada consideração o presente Projeto de Lei que objetlva estabelecer critérios 
sobre a di.Sponibilldade e aposentadoria dos membros da magistratura f-ederal 
e alterar o caput do art. 5.0 da Lei n.0 5.677, de 19 de julho de 1971, que trata 
da permuta ou remoção de juízes federais. 

Prevê a Constituição Federal em seus arts. 121, caput, 128, § 1.0 , a e 141, § 1.0
• 

a e § 5.0 a presença de advogados na composição do Tribunal Federal de Re
cursos, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior d·o Trabalho e Tribunais 
&egionais do Trabalho, respectivamente. 

Por outro lado, a Lei n.0 5.010, de 30 d-e maio de 1966, em s-eu art. 74 estabe
lece que as primeiras nomeações de Juizes Federais e Juízes Federais Substitutos 
serão feitas dentre brasil-eiros de notável saber jurídico e ilibada reputação. 

Trata-se, portanto, em todos os casos de nomeação de advogados para 
cargos de provimento efetlvo. 

Sendo a advocacia um verdadeiro "munus público", julgo da maior rele
vância levar-se em consideração, para efeito d-e aposentadoria ou disponib!li
dll.de, o cômputo do tempo de exercício da advocacia, a fim de que se lhes dê 
tratamento equânime ao dispensado a seu:; pare3 nos tribunais .e a SC\lS colegas 
na funçã.o de magistro.dos federais de primeira instimcia. 

r 

r 

• 
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Tal consideração decorre do fato de que, em seu art. 113, ~ 1.0, a Consti
tuição Federal prescreve que a aposentadoria é facultativa aos magistrado' 
após trinta anos de s·erviço público e de que vários advogados elevados a tais 
cargos não exerciam qualquer função no serviço público, dedicando-se exclu
sivamente à sua nobre profissão auf.erindo, assim, os conhecimentos e a pro
j.eção que os elevaram a. tais cargos. 

Nestas condições, o art. 1.0 do Projeto de Lei determina que se compute 
para efeito de aposentadoria ou disponibilidade o exercício da advocacia até o 
limite de 15 (quinze) anDs, metade do prazo facultado constitucionalmente 
para aposentadoria d·os magistradoQ.3, 

O art. 2.o do projeto prevê a alteração do o.rt. 5.0 , da Lei n.o 5. 677, d·e 19 de 
junho de 1971, dando-lhe a seguinte r.edação: 

"Art. 5.0 - Os Juízes Federais poderão solicitar permuta ou remoçã<J 
de uma para outra Vara, da mesma ou de outra Seção, e os Juízes Fe
derais Substitutos, de uma para outra Região, mediante requerimento 
dirigido ao Ministro Pr·esidente do Tribunal Federal de Recursos, que, 
nos dez primeiros dias útei.s .seguilltes à sua recepção, ouvido o Tribunal, 
o encaminhará ao Pr.esidente da República, por intermédio do Ministro 
da Justiça, devidamente informado, para decisão ...................... " 

A alteração que se pretende introduzir é de se conceder, no interesse exclu
sivo do funcionamento da Justiça Federal, a possibilidade d·e os Juízes Federais 
solicitarem permuta ou remoção de uma para outra Vara em seção diversa 
daquela em que se encontra lotado. 

São estas as considerações que tenho a honra de submeter à eJ.evada apre
ciação de Vossa Excelência sobr.e o Projeto de Lei que, merecendo aprovação, 
poderá s·er encaminhad-o ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
profundo re~peito. - Alfreilo Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.! 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente !id·o vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASS~RINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz poucos 
. dias, o Estado do Pará perdeu um de seus mais ilustres filhos, o Dr. Orlando 
Chicre Miguel Bitar. 

Pesa-me ter de ocupar a tribuna do senado da República para desincumbir
me de missão tão penosa, como a de faz·er ·O presente registro e tentar o elogio 
fúnebre de quem, na minha geração, de todos nós se di5t?.nciou ]J·elo mérito 
Invulgar, que já se fazia sentir desde os tempos de estudante do Ginásio Paes 
de Carva~ho. 

Fui condiscípulo de Orlando Bitar. de 1931 a 1937. Privei de sua intimidade. 
Conheci-lhe a pujança do talento precocemente revelado. Buliçosos, como é d·O 
n·atural dos jovens, nós faziamos de cada tempo de recreio no ve1ho pátioQ ma:! 
cuidado do Ginásio um expJo,siv·o e ruidoso hiato entre as aulas. Gritávamos. 
corríamos desabaladamente. J.ogávamos um estranho futebol, em que a bola: era 
substituída por um pedaço de pedra.. disputado furiosamente e, não raro, causador 
de fraturas de ossos e perda de dentres. 

Enquanto isto, distante de nós, embora s·empre irrepreensivelmente cordial 
com todos. Orlando Bitar passeava, cm passadas largas e ritmadas. ao lado d-e 
outro querido coJ.ega, Moisés Greidinger. Nós, que a ambos queríamos ,bem, não 
estranhávamos o isoladamente e até o caracterizávamos, apelidando a um de 
Platão e ao outro de Aristóteles, dado que enquanto pa.sseavam d[Wam-se a 
especulações do espírito. Já nessa ocasião Orlando Bitar mostmva que o tempo 
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lhe seria curkl pa.ra: satisfazer a sede de conhecimentos que a despeito da 
imensa cultura que z·elosamente acumulou, jamais nele cessou.' 

Aluno de raro brilhantismo, da F1aculdade de Direit·o do Pará saiu graduado 
bacharel, em 1942, laurea:do. Prod:essor universitário em seguida à sua formatura, 
rapidamente se i~ôs por sua capacidade lntelect~ral. Impunha-se média horária 
de leit~ras e meditações, diariamente. Sacrificou tudo ·em derredor: folguedos, 
recreaçao, lazer, para: consagrar todos os minutos do seu tempo ao estudo. Abriu 
as per11pectivas ao seu espírlki de escol, dominando línguas em que a cultura se 
faz no mundo. Atribui-se a Aripino Grieco a definição sarcástica: "Português é 
a língua com que se fez a mortalha do gênio de Camões". Pois Orlando Bita, ainda 
meu condiscipulo de Ginásio, já dominava o Latim. Pouco depois, era Professor 
do ensino médio, lecionando o Francês, de que tinha sido aluno excepcional da 
da querida professo11a Emiliana Sarmento e do não menos dlleto profes~o·r Boa
ventura da: Cunha. 

Não demorou muito tempo e Orlando Bitar acumulava as disciplinas de 
Francês e Inglês. A klcl:as essas' Jinguas, que lhe abririam enormes perspectivas 
na sua permanente tarefa de a:mealhar o saber, Orlando aprendeu sem os audio
visuais de hoje, sem arredar pé de sua Belém do Pará, sem sair do seu gabinete' 
de estudo. Por isso, saudando-·lhe a memória Octavio Mendonca, também nosso 
condiscípulo do Giniásio Paes de Ca:rvalho e' um dcs mais primorosos oradores 
que conheço, dizia à beira do túmulo de Orlando Bita, 110 dia sou enterro: 

"Tu foste, Bitar, o humanista mais completo da minha geração. 
A;quele que se entregou mais cedo e mais definitivamente ao acúmulo 
i·nsaciável da cultura:. Durante quase meio séc~rlo, descontados apenas os 
idos da primeira infância, estudastes sem cessar. Foste professor de quase 
tudo sem haveres cursado quase nada. Dominavas meia dúzia de idiomas 
sem jamais ha:veres saído do Brasil. Possuías sensibilidade ·extraordinária 
pe:as artes plásticas sem hav·eres fre·qüentado museus e galerias. ouvias 
os clássicos da música com respeito sincero e real emoção, apesar de 
nunca haveres palmilhado outras platéias além do nosso Teatro da Paz. 
F1oste, assim, o mais acabado, o mais audacioso e o mais seguro auto
didata que o Pará jamais conhecerr." 

Do seu desinteresse pelos postos de revelo na vida pública, dou o meu teste
munho pessoal. Guindado que fui ao Governo do Estado d'O Pará, em junho de 
1964, estudav·a com o eminente General Bizarri·a Mamede, então reG)resentante 
plenipotenciário do Presidente Castello Branco, no Pará, a constituição ct'o meu 
Governo, escolhendo o can<!Ldato a Vice-Governador. Lembrei-me imedia:tamen
te de Orlando Bitar, já então respeitado e querido pro.fessor universitário, advo
gado brilhantíssimo, mod·elo de homem de bem, que des·ejáv.amos incorporar aos 
novos tempos administrativos do Pará. Chamou-o por te!efone o General Ma
mede, à residência oficia:! do Comandante Militar da Amazônia, onde estávamos. 
Ao ch-egar a casa. Orlando B!ta, sempre em sua passada larga e cadenciada, 
sobraçando livros, dos quais jamais se apartava, ouviu-nos, surpreendido, fazer 
o convite lhe deve ter soado lnsóllto. Sua reação fisionômica foi de visivel 
e indisfarçável mal-estar. Desculpou-se. Usou d·e justificativas tão humildes, que 
a nós dois, o General Mamede e eu, pareceram evidentemente inadequadas. 
Compreendemo-lhe, porém, os escrúpulos e, mais que isso a antivocação de homem 
público. Com real tristeza, vi-o partir, curvado llgeirament.e para a frente, 
hum!Jde e contudo maior que todos nós. 

Ao fa:zer-lihe belo panegírico, Cléo Bernardo, que é uma das mais belas 
inteligências da minha terra, homem de afetos e coração boníssimo, escreveu 
entre outros, estes dois períodos: 

"Fico então entre comovido e r·evoltado, pois o ~tad'O do Pará e 
através dele o Brasll não souberam compreender, ava!lo.r e usufruir tal 
grandezo., embora a:quela modéstia vivesse escondendo o so.ber e o. sabe
doria de que se fazia portadora tamo.nha simp!lcido.de." 

"Certa ocasião, o Ministro Allomnr Bo.leeiro, amizade desde 194,8,' 
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ::t mim dizia reclamo.ncl:o: o 
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lugar do Profeswr Bltar é no Supremo. Será necessário ainda afirmar ou 
esclarecer alguma coisa? Ora, a:gora: não adianta chorar, povque ninguém 
pagará mais a dívida de tod-as." 

De mim, desmereço a c·e.nsura. Depois da tentativa malograda de fazê-lo 
Vice-Governador do Pará, Deus me deu o privilégio de ter p·Odido influir decisi
vamente para a sua nomeação de Juiz da Justiça do Trabalho, magistratura que 
exerceu com insup·erável dignidad'e, hon~ando, aliás, as tradições altamente 
lisonjeiras da Justiça do Trabalho, no Para. 

Certa feita, autorizado que fui pelo eminente Ministro Alfredo Buzaid, lev·ei 
a Orlando Bitar o convite para o Supremo Tribunal Federal. Jamais o Pará teve 
um de seus fi hos elevado à d·ignida-de da Cort.e Suprema em que pese a exis
tência: de notáveis juristas, na minha terra. Era, porém,' chegado o momento 
.azado, a CIPC·rtunidade, que na frase d'e um escritor europeu é a matéria-prima 
com que se tec·em os destinos. Orlando Bitar, que ao que me diz·em era consi
dera;do por Mestre Afonso Arinos de Melo Franco como um dos três mais admi
ráveis constitucionalistas braslleiros, também gozava do alto apreço do notável 
jurista Al·fredo Buzaid. 

Outra vez, infelizmente, Orlando Bitar agora por motivos imperativos de 
natureza eminentem·ente pessoal, declinou do convite. 

Hoje, choramos tod'Os a perda do mais cintilant·e dos humanistas que o Pará 
produziu. Correrão os tempos, antes que outro, de suas dimensões, apareça no 
cenário de Belém do Pará. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASARINHO - Ouço, com prazer, o nobre Senador pelo 
Amazonas. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex."' sa·be que não só ·O Pará, pela voz de V. Ex."', 
lamenta e pranteia o desaparecimento de Orlando Bitar. Ele era uma glória 
do Norte, se a: glória é o saber e a modéstia. Oonstitucional!sta reconhecido neste 
País e no estrangeiro; mestre de todos nós que lidamos com o Direito, Orlando 
Bitar foi uma figura extraord·inar!amente singular, enchendo o mundo de inte
Ugênci.a do Pará, esbanjou luz por todo este Brasil, sem de lá ter-se arrancado 
·para nenhum curso superior, freqüentado nenhuma outra Universidade e.stran
geira, e esta observação V. Ex.a, num dos colóquio.s de lamentação comig·o, sobre 
a morte súbita de Orlando Bitar já fizera em torno dessa grande figura que hoje 
1pranteamos no Senado. Faz V. Ex.a ato de reconhecimento de mérito ao registrar 
nos Anais da História, para dizer que do Norte, nos lar,gos salões do tradicional 
Ginásio Paes de Carvalho, fre.qüentou esse homem excepcional. Faz um registro 
pa:ra proclamar que no Norte há também aqueles que têm das águias o vôo da 
inteligência, num suporte maior para glorificar o saber e servir ao Brasil. Sim 
porque vinculando-se ao estudo, servindo a cátedra na integridade do saber e 
na ·beleza da sua singular conduta moral, Orlando Bitar foi o maior exemplo 
da nossa geração para o magistério, para a mocidade, para os seus concidadãos. 
O Amazonas, pela minha palavra comoviàla, associa-se a esta homenagem, 
solidário com a pel'da do Pará, chorando com o Brasil a p·erda de Orlando Bitar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sou muito grato a v. Ex.n, Sr. Senador Jo~é 
Lindoso, por haver enriquecido este registro com o testemunho pes.soal de V. Ex."', 
que, conheceu quase tanto quanto eu Orlando Bitar, e se faço a ressalva ao :!izer 
"quase tanto quanto eu", é porque a mim ligam afetos mais antigos à figura 
do pvanteado morto. Como disse, com ele privei desde os tempos do Ginásio 
Pa.es de cavva'ho. Candidato à Esc·ola Militar, era eu voltado, mais especifiCa· 
mente, para o estudo das Matemáticas, como chamávamos no plural, e, não 
rar.as vezes, batíamos à porta da casa de Orlando Bitar, para .que ele nos lecio
nasse Geometria e Matemática. 

Essa figura admiráv·el de 11omem desinteressado que passou toda a sua vida 
se dedicando exclusi·vamente ao estudo. Como disse ainda há pouco, repudiou um 
cargo que lhe foi oferecido, quase como se a oferta lhe significasse um Insulto, 
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não porque ele fosse orgulhoso, mas, exa.tam.ente ao revés, porque se considerava 
humilde demais para assumir funções públicas. 

É este homem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que saúdo, numa hora em 
que sentimos a perda: de uma cerebração que não ·é c·omum e que, segur.amente, 
deixará um grande vazio no Estado do Pará. ' 

•Para terminar, direi, Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, que me sirvo gllardada.s 
as proporções, das palav11as com que Anatole Franc·e concluiu o elogio fúnebre 
com que sa:udou Renan, na inauguração do seu monumento em Paris: 

"Tudo o que tu concebeste d'e be:o e de bom permanece, e nada 
será pel'dldo. Lenta, mas invariavelmente, a humanidade rea!lza o sonho 
dos sábios." 

Era o que tinha que dizer, Sr. Pr·esidente. (Muito bem.) 

O SR. ,PRES•IDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra: ao nobre Senador 
Wilson Campos. 

O SR. WILISON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, mostram as 
estatísticas económicas brasileiras, conforme declarou, ontem, o nosso eminente 
Colega João Calmou, que as empresas privada:s no Brasil têm uma vida média 
de vinte e cinco anos. 

Por isso, para nós, pernambucanos e nordestinos, é motivo de justo orgulho 
ver a Empresa Jornal do ,commercio S/A, do Rectf.e, completar, neste mês, cin
qüenta e cinco anos de existência. 

São cinco decênios e meio de lutas incessantes, com alguns momentos de 
declínio ma:terial e muitos instantes de g:ória, a s·erviço de Pernambuco, do 
Nordeste e do Brasil, sobretudo como destemido guardião das mais lídimas 
aspirações populares. 

Continuamos a ver, em sua direção, a figura venerável do Dr. F. Pessoa d·e 
Queiroz, que já teve oportunidade de representar Pernambuco nesta Casa por 
oito a:nos e ainda comparec·e, diariamente, à sua empresa, fortalecendo, pela 
corajosa e incansável presença, uma equipe valorosa, sobretudo consciente dos 
seus préstimos à causa públ!ca, principalmente em nosso Estado e na nossa 
região. · 

Por que esse homem continua, quando- por tanto serviços prestados à nossa 
terra e à Pátria brasileira - mereceria aquele "ócio com dignidade" de que 
falavam o-3 romanos; por que insiste em dirigir o barco que construiu e sempre 
pilotou, com elevado descortino, alevantado ideal e acendrado civismo? 

Encontraríamos uma resposta na frase lapidar do grande jornalista Geraldo 
Rocha, pernambucano que tanto ilustrou a imprensa carioca: 

"Na hora da borrasca, não se muda: o timoneiro." 

Como um veiho ';lobo do mar", superando escolhos e contornando arrecifes, 
lá está ele de mãos firmes, s·e.gur.o o leme da sua nau democrática, contempland•o 
as cores do ocaso com a mesma coragem com que fitava: o céu do melo-dia. 

Sobranceiro à idade, ainda confiante como um jovem, ldeallsta de todas as 
horas, podendo, justiflcad'amente, de,ter-se em contemplar, apena-s, os triunfos 
do passado, alnda olha o futuro com singular perseverança. 

Nós os pernambucanos, somos testemunhas das ingentes dificuldades que 
aquela 'empresa vem rutravessando, ela que sempre foi um espelho do nosso 
Estado um farol das angústias e das esperanças nordestinas, exemplo singular 
para tÓda a imprensa •braslleira. 

Certa feita: na Revolução de 1930 - quando os irmã-os Pessoa de Queiroz 
sustentavam os' postulados do velho Partido Republicano - o tropel da populaça, 
conduzida por alguns d-emagogos, destruiu, t-otalmente, as Instalações do com
bativo Jornal do Commercio, 

• . ... 
1--

• • 
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Condenado ao ostracismo, incendiadas suas proprledades não descansou o 
Dr. F. Pessoa de Queiroz, numa delongada batalha judiciária e na: luta pela 
recuperação económica da sua empresa, até o dia em que, inteiramente re
novado, o brilhante matutino ressurgiu da:s cinzas, no mais moderno edifício 
do Recife·, comandando a imprensa pernambucana, para honra e glória .do 
nosso Estado. 

Por isso mesmo, em 1962, quando a·quele bravo jornalista: - que, na ju
ventude, servira à diplomacia e à administração federal - pediu o voto. dos 
pernambucanos, a resposta não se f.ez esperar e, aqui, durante oito ano.s, ilustrou 
esta tribuna:, honrou o seu mandato e pôd·e retirar-se do proscênio politico sob 
os ll!p!ausos dos seus conterrâneos, ·coroado pelo r·econheciment·o da Nação bra
sileira. 

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex."' dá licença para um ap:nte, nobre Senador? 

O SR. WII.ISON CAMPOS - Com muito prazer. 

O Sr. Ruy Carneiro - Ao ensej•o do aniversário do velho e conceituado 
diário nordestino Jornal do Commercío que, editado no Recife, tem penetração 
em toda a nossa região, al·egra-me a oportunidade de trazer a minha solidarie
dade a essa homenagem, extensiva ao seu ilustre e respeitável íDil1etor-proprie
tário o ex-Senador Francisco Pessoa de Queiroz. V. Ex."' merece louvores ao 
exaltar aquele grande e brilhante jornal, que está, também, agora, recebendo 
dos pernambucanos o reconhecimento pela sua obra p11eciosa de divulgação, 
gratidão que se expande da empresa de rádio, televisão e Jornal do Commercio 
ao ex-Senador Francisco Pessoa de Queiroz que, nesta Casa, como represen
tante do "Leão do Norte", honrou o mandato, aqui exercido com austeridade, 
eficiência e espírito público. 

o SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a v. Tlx "'· Senador iRuy Ca~·neiro, 
pelo aparte e pelas exptessões que V. Ex.n usou ao se referir ao emmente 
brasileiro Dr. Pessoa de Queiroz, e também por dizer que, em nome do MDB, 
traz as suas congratulações pela efeméride que 1,anto a nós, pernambucanos, 
serve de incentivo. 

Prosseguindo, Sr. Presidente: 

Voltou à faina da imprensa, retomou a vida, nem sempre bonançosa, de 
empresário. 

Mas eram outros tempos. 
Ninguém ignora, hoje, as dificuldades do empresariado brasileiro que não 

se abriga sob o pálio protetor das empresas multinacionais. 
. !'rincipalmente no Nordeste, é difícil manter, com as magras poupanças 

de uma região subdesenvolvida, o alto padrão técnico, cultural e sobretudo 
moral e cívico que o Senador Pessoa de Queiroz soube emprestar ao Jornal do 
Commercio, à radiodifusora e ao complexo de televisão que erigiu. 

O Sr. João Cleofas - V. Ex." dá licenç·a? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com muita honra, nobre Senador. 
O Sr. João Cleofas - Por isso mesmo, mais se avulta e significa a mani

festação de V. Ex." que, tenho como certo Interpreta, neste instante, o senti
mento unânime da Bancada de Pernambuco, ao enaltecer, -ao sallentar o tra
balho, o esforço, a dedicação e a pertinácia d·a empresa Jornal do Commercio 
e do seu ·eminente Dlretor. 

o SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a v. Ex.", Senador João Cleofas, que, 
com o testemunho que nos deu honrará, por certo, o meu discurso, ao qual 
incorporo as palavras ditas em relação ao Dr. Francisco Pessoa de Queiroz e 
à sua empresa. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex.• dá licença para um aparte? 
o SR. WILSON CAMPOS - Com muito prazer, Senador Heitor Dias. 
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O Sr. Heitor Dias - Tive o prazer de conhecer, em pleno exercício do 
mandato de Senador, o ilustre pernambucano Francisco Pessoa de Queiroz e 
sempre o vi como um homem dinâmico, interessado na solução de· problemas 
que dizk:~m respeito dlretamente aos interesses do Brasil. Tenho acompanhado 
o brilho do Jornal do Commercio, um dos jornais mais bem feitos do Brasil, 
e estou bem a par da luta que S. Ex." desenvolve para manter aquele jornal 
com o mesmo pr.estíglo e com a mesma missão que lhe foi inicialmente atri
buída .. por Isso, quero congratular-me com V. Ex." quando, neste momento, pres
ta a sua homenagem ·!liO ex-Senador Pessoa de Quel.roz e também, a:través dela, 
uma palavra especial à sua empresa porque o seu jornal está sempre colocado 
a serviço das ·grandes causas nacionais. 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço M eminente companheiro, Senador 
Heitor Dias, que, em nome da Bahla, expressa a sua satisfação pela homenagem 
que prestamos ao Jornal do Commercio na pessoa do seu eminente dlretor e 
fundador, Dr. Francisco Pessoa de Quel.roz. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite v. Ex." um ·aparte? 
O SR. WILSON CAMiPOS - Com multa honra, Senador Vasconcelos Torres. 
O Sr. Vasconcelos Torres - Tenho que acrescentar uma palavra de solida-

riedade ao ~lscurso que V. EX." pronuncia, neste instante, em torno do Jornal 
do ~ommerc1o e daquele que conheci, aqui, e de quem fiquei amigo, participan
do, Juntos, do mesmo interesse na defesa da coletlvldade. o Senador Pessoa de 
Queiroz teve um grande sonho que era a Rádio do Congresso. Viajou ao exterior 
sem em~argo da idade avançada, e conseguiu estabelecer um esquema de 
dlvulgaçao dras atlvldades legislativas. Tudo estava pronto para a deflagração 
de uma rádio ploneLra. neste País, que seria a Rádio do Congresso mas fatores 
adversos Impediram a realização desse sonho acalentado não só 'pelo Senador 
Pessoa de Queiroz, mas também por todos nós que temos assento quer nesta 
Casa do Congresso quer na outra. A sua presença. há de sempre ser relembrada 
como a de U!,ll homem dec·ente, digno, Incapaz de uma aleivosia. Foi um diplo
mata e, se nao me engano, V. Ex." deve saber mais do que eu, tenho Impressão 
de que o Senador Pessoa de Queiroz pertenceu aos quadros do Itamarati. Deve 
ter pertencido, porque quando eu mexia em problemas do Itamaratl - como 
mexo, mexi e mexerei - ele chegava perto de mim e tinha sempre uma palavra: 
"Não faça Isso, os diplomatas sofrem multo." Mas, me solidarizo com v. Ex." 
e lamento, porque um jorn-al quando se fecha, Senador Wilson campos, para 
mim é uma nota multo triste. Acho que os jornais dev!,am se multiplicar, 
porque são uma maneira que o povo tem de se comunicar e um homem que 
deu a sua vida a esse empreendimento merece o nosso respeito. Sou do Sul 
do Bras!l e trago, também, esta palavra para que V. Ex." veja que o seu discurso 
não se regionaliza. Ele deve ter amplitude nacional, pois Pessoa de Queiroz foi 
é e será sempre uma figura representativa do País, pela capacld·ade de orga
nização, de trabalho e d·e Idealismo. Minha Integral solidariedade às palavras 
de V. Ex." 

O SR. WILSON CAMPOS - Agl<adeço a v. Ex.", Senador Vasconcelos Torres, 
que é a palavra fluminense. Como bem diz V. Ex.", o Senador Pessoa de Queiroz 
começou a vida na diplomacia ·brasileira, e a preocupação de v. ·Ex." é aquela 
maior nossa. Não ·acl.'edltamos que o Nordeste, o Br.asll, principalmente Pernam
buco vejam fechar as portas da Empresa Jornal do Commercio. Teremos que 
nos ~nlr, unir todo o Brasil em defesa daquela empresa e daquele grande 
jornal, que grandes e relevantes serviços tem prestado ao Nordeste e ao País. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero terminar minhas palavras 
sem concitar o povo pernambucano, a brava gente nordestina, os mais dignos 
representantes da cultura brasileira, tanto a iniciativa privada como as empr~
sas públicas, as autoridades federais, estaduais e municipais, no sentido de nao 
permitir o naufrágio daquele barco. 

É preciso acudir à teimosia cívica do velho lidador da Imprensa pernambu
cana, ainda em tempo, principalmente ao vê-lo comportar-se diante da procela. 

vamos lembrar aquele gesto de César, erguendo o polegar ante a b!avura 
do gladiador vencido, a Indicar que os valentes sempre merecem salvaçao. 
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Não é favor de ninguém, mas obrigação de todos. 
Um jornal desse quilate e dessa compostura, voz clnqüentenária de Per

nambuco e do Nordeste, advogado gratuito das melhores causas do Nordeste 
e do Brasil, sentinela da Democracia, bastião das aspirações do povo, não pode 
nem deve cerrar as suas portas. 

O pioneiro da "Voz do Congresso", o modernizador da televisão pernam
bucana, o homem que fez, no rádio, Pernambuco falar para o mundo, pode 
silenciar suas angústias, mas nós falaremos em seu nome: não de·ve, agora, 
lutar sozinho. 

Meu apelo se dirige ao meu Estado, ao Nordeste, ao País inteiro: não 
devemos pe.rmitir, Sr. !Presidente e Srs. Senadores, que silencie uma voz tão 
cara ao nosso civismo, mas temo.s de recuperá-la e fortalecê-la, para que con
tinue servindo à comunicação, à cultura, aos ideais democráticos e representa
tivos, à veracidade informativa, ao civismo nacional, a Pernambuco, aos nor
destinos e ao Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pro
blema da agroindústrla do açúcar no Brasil f.oi ventilado exaustivamente nesta 
Casa pelo nobre Senador Luiz Cavalcante. ·S. Ex.a fez uma análise profunda 
do que ocorre no setor, que está exigindo providências imediatas, quer do Ins
tituto do Açúcar e do Alcool, quer do Ministério da Indústria e do Comércio 
e, por que não dizer, em síntese, do Governo que se instala sob tão excelen'tes 
auspícios, encarando frontalmente a realidade económica do País. 

S. Ex.a, na sua memorá-vel .peça oratória, teria particularizado seu Estado 
natal - ·a importante Alagoas. Mas eu, que não estive presente ao ensejo da 
fala do nobre Colega, poderia aqui, num depoimento, deixar bem claro que 
o seu discurso representa a síntese de todos aqueles que lidam, dlreta ou indl
retamente, com a agrolndústrla do açúcar, principalmente os fornecedores de 
cana deste Pais que, na safra que vem de findar, apresentaram déficit de todos 
os gêneros possíveis: receberam, pela ·tonelada de cana, uma quantia que não 
deu para estipendiar as despesas mínimas efetuadas desde o plantio, o chamado 
custeio do plantio não deu para as despesas de transporte da fazenda do sítio 
ou da roça, como queiram chamar, até a sede da usina, .para pagar o' óleo, no 
caso daqueles que possuem tratares, ou a ,gasolina, no caso daqueles que têm 
caminhões; como não foi suficiente, também, para atender às obri-gações da 
folha salarial, já que o salário mínimo subira uma porcentagem bem maior 
do que aquela fixada para o pagamento da tonelada de cana. 

Neste instante, Sr. Presidente, esse discurso está sendo endossado por mim 
em gênero, número e caso. No meu Estado, a sua repercussão foi g.rande. Repe
tidas vezes tenho ocupado a tribuna para tratar do assunto, em tOdos os deta
lhes. Uma vez que meu Estado é de economia açucareira, os problemas relativos 
à agroindústrla têm ocupado a minha atenção, não só agora, mas ainda quando 
Deputado federal. 

É bem verdade que não posso esconder uma ponta de mágoa porque, justa
mente no maior município açucareiro do Brasil, na minha terra, Campos, igno
ram o nosso esforço aqueles que deveriam saber das lutas travadas, não só por 
mim pela representação fluminense, multas vezes por não lerem os jornais 
- não recebem o Diário do Congresso Nacional, embora eu faça uma circulação 
forçada dessa publicação, mandando às entidades interessadas tudo que se rela-
cione com o problema açucareiro do Norte fluminense. . 

Entretanto. Sr. Presidente, às vezes, há um notlc!árlo salgado e informações 
tendenciosas, como recentemente aconteceu, em que os Senadores fluminenses, 
todos eles, todos os três são acusados impiedosamente de omissão neste assunto 
tão importante. 

Não faz mal, Sr. Presidente, e eu não tenho mais um lugar nas costas para 
colocação de uma cicatriz, às vésperas de inteirar meu trigésimo ano de mandato 
parlamentar consecutivo, já me habituei a Isso. 
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Em Campos, ressaibo de campanha eleitoral onde radicalismos estiveram 
presentes, talvez, façam com que todo o trabalho desenvolvido por todos nós do 
Estado do Rio, aqui nesta Casa. todo esse trabalho seja esquecido e omitido. 

O ráto é que reina um ambiente de angústia, de desesperança, ao mesmo 
tempo que, paradoxalmente, também um pouco de confiança nas autoridades, 
pa~a que encarem, com reaUsmo, esse problema da produção de açúcar no 
PaiS. 

Hoje, bate-se no peito, orgulhosamente, dizendo que somos o maior expor
tador de açúcar. 

Mas, por outro lado, já existe temor de que o produto venha a faltar, consi
derando-se o desestimulo que o lavrador da cana-de-açúcar tem, tal o preço 
aviltado que lhe pagam pelo trabalho. Tanto assim, que outras culturas ·estão 
sendo prefer:das, a exemplo do que ocorre em São Paulo, principalmente na 
área canavielra, onde fornecedores de grandes toneladas de cana às usinas, desis
tem do direito que lhes é assegurado por lei e transformam a cultura, quer em 
plantação de soja, quer de outros produtos agrícolas. Ameaça também, Sr. 
Presidente, que ocorre no meu Estado e que poderá criar situação difícil para o 
nosso País. 

Nestas palavras quero deixar bem claro a minha confiança no Presidente 
Geisel, no rearsmo com que Sua Excelência está encarando a economia brasi
leira, esperando que este assunto venha a ser devidamente examinado. 

Os preços para um plantio de cana já foram exaustivamente examinados 
aqui, na Câmara dos ~Deputados e também pela Imprensa. Os que compram a 
chamada cana-planta nas estações experim-entais sabem, melhor do que nin
guém, como o preço se elevou. Relativamente aos fertilizantes, nem há o que se 
falar, houve casos de até mais de 100% de aumento no .preço. Do óleo, da gasol:na, 
já falei. 

E, esse quadro todo, Sr. Presidente, o Brasil exportando açúcar, faz com 
que eu traga uma palavra de aviso, de alerta, para que não faltem esses artigos 
de primeira necessidade no País, a exemplo do que aconteceu com o café, e 
agora, com a soja: exporta-se demais e depois se fica na dependência crucial 
de ter que importar, como nós importamos, com facllidade concedidas através 
dos órgãos competentes. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador Vas
concelos Torres? 

O SR. VASCONCELOS '110RRES - Pois não. 
o Sr. Cavalcante -Nobre Senador, é uma grande honra para mim o fato 

de v. Ex.a ter iniciado seu discurso reportando-se a pronunciamento meu feito 
nesta tribuna. a menos de 15 dias. o apoio de V. Ex.a vale po,r um aval às minhas 
palavras. Tenho certeza, na companhia de V. Ex.e. e com o apoio que não nos 
raltará de nossos Colegas das regiões interessadas, haveremos de chamar a aten
ção dos setores responsáveis do Governo para o aviltamento do preço da cana
de-açúcar. Disse V. Ex.o. que eu teria particularizado o caso de Alagoas no meu 
discurso. Não! Não particularizei, de um modo geral, porque na composição do 
preço me vali de dados da Federação dos Agricultores de São Paulo, FAESP, e 
também, da sua congénere de Pernambuco. Omiti, muito de propósito o órgão 
de classe de meu estado natal. Se particularizei Alagoas foi apenas quando 
disse que lá um quilo de excremento bovino vale duas vezes mais do que um 
quilo de cana-de-açúcar, que em Alagoas. como no Estado do Rio, em São Paulo, 
em Pernambuco, ou em qualquer parte do Brasil tem preço oficial menor do 
que cinco centavos, quando o quilo de excremento bovino em Arapiraca para 
adubação do fumo, vale mais de dez centavos. E convenhamos, em lugar algum 
desta Nação, por cinco centavos não se compra um só bombom, mesmo de marca 
e~ menos reputada. A causa desse preço vil para a cana-de-açúcar, nobre Sena
dor. é o escorchante confisco cambial sobre o açúcar. Se o confisco do café 
que' já esteve na casa dos 65%, se situa hoje em poucos mais de 20%; se o con
fisco da soja também anda pelo mesmo nível; se o confisco da carne foi simples
mente - e multo justamente - abolido há poucos dias atrás, no entanto, o 
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confisco do açúcar vai às ralas de 75%. Assim resta para os produtores apenas 
uma migalha, porque a parte do leão vai mesmo para este eufémico Fundo de 
Exportação, que outra coisa não é do que as. arcas do Tesouro Nacional. Queira 
V. Ex." aceitar os meus profundos agradecimentos pela honra. que me faz, repor-
tando· se ao meu discurso: · · · 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Nem poderia ser de outra maneira porque 
V. Ex.n, apenas cronologicamente, foi o primeiro a tratar de uma situação que 
preocupa a vários Estados do. Brasil. Não disse bem, e se disse não me expressei 
corretamente, que V. Ex. a. teria· particularizado o Estado de Alagoas. Eu disse 
que V. Ex.a., embora r·epresentante de Alagoas, desenhou um quadro completo 
da grave situação que a. agro!ndústr!a ·açucareira atravessa neste País. ·Este 
exemplo. que, aliás, assinalei no seu discurso: o de que um quilo de excremento 
bovino vale mais do que um quilo de açúcar, só ele seria um dado alarmante 
para chamar a atenção das autoridades competentes; na hora em que o Plano 
de Safra está sendo delineado e que, dentro em breve; serâ votado pela Comis
são Executiva do Instituto do Açúcar e do Alcool, presidida pelo honrado General 
Aurélio Tavares do Carmo, que, aliás, tem . .as suas forças delimitadas pela enorme 
burocracia. Além do mais, o Instituto tem autonomia relativa, é dependente do 
Ministério da Indústria e do comércio. 

Devo dizer, em resposta ao aparte de 'V. Ex.a., que não entendo, quando se 
procura desenvolver a agricultura, esteja a cana-de-açúcar isolada do setor que, 
primacialmente, deve cuidar do assunto, que é o Ministério da Agricultura. Tanto 
1sto é. verdade que tenho em mãos a. excelente revista Veja, com entrevista do 
jovem e competente· Ministro da Agricultura, Engenhe!ro"Agrônomo Alysson 
Paulinelli, sob o título "Agricultura: um ml.to em revisão", .onde não é feita 
uma referência sequer à cana-de-açúcar; . onde os produtos da agricultura são 
alinhados, como a soja, por exemplo, que .também é da agroindústria, mas a 
cana, Sr. Presidente, não merecendo o destaque que merecia, no meu modo de 
entender, ela que, segundo estamos informados, foi o produto que mais se expor
tou no Brasll nestes últimos tempos. 

O Sr. Paulo Guerra~ V. Ex.a. permite um aparte? 
O SR. VASCONCELOS TORRIES - Com prazer, nobre Colega. 
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." aborda, com muita oportunidade, um assunto 

ligado profundamente não só ao Estado que V. Ex.a tão bem representa nesta 
Casa, como também ao meu Estado, Pernambuco, cuja economia repousa, em 
50%, na agrondústria açucareira. E o faz para salientar a injustiça que se pratica 
neste País, que o Instituto do Açúcar e do Alcool ou o Ministério da Indústria e 
do Comércio praticam contra aqueles que por destino,· vocação ou patriotismo, 
se dedicam à difícil tarefa de produzir a cana-de-açúcar nos campos tradicionais 
de Pernambuco. Basta dizer a V. Ex." que o preço vil com que é remunerada 
a cana-de-açúcar é fator desestimulante para essa at!v!dade e que estamos assis
tindo ao empobrecimento da classe média - porque Pernambuco, somente o 
Estado de Pernambuco, tem 3 mil .pequenos e médios proprietários plantadores 
de cana e que, dia a dia, assistem. ao empobrecimento e ao desapar·ecimento de 
~ua economia. ·Espero que o eminente Presidente Ge!sel - que é um homem 
que tem uma visão geral da problemática económica do Brasil - nesta hora 
em que está tentando corrigir as distorções - faça justiça àqueles que se d·ed!
cam à plantação de cana no Brasil, especialmente no Nordeste bras!le!ro. 

o SR. VASCONCELOS TORRES- Agradeço e acrescento que sobre a estru
tura social da agro\ndústr!a do açúcar pesa uma ameaça multo grande. 

V. Ex." é um expert no assunto, é o nosso eficiente Presidente da Comissão 
de Agricultura- aliás, eu soube da iniciativa feliz que V. Ex.a tomou ao convocar 
o jovem e digno Ministro Paul!nell! para debater o assunto. 

Se houver - e aqui expresso o meu desejo de que não haja um desestimulo, 
um desinteresse, veremos nessa politica da agro!ndústr!a açucareira, talvez, aspec" 
tos mais graves. 

Com a transferência de cotas, por exemplo, - e aqui, Sr. Presidente, mais 
uma vez manifesto o meu !nconform!smo com as chamadas regiões Centro-Sul 
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e 'Nordeste ·- a pretexto desse eufemismo, houve o desemprego e se criou o 
desajustamento social, principalmente no meu Estado, que foi a maior vítima das 
transferências de cotas de açúcar para outros Estados. 

O Sr. ·Paulo Guerra - V. E:r.8 permite mais um aparte? 
O SR. VASCONCELOS TORRIES- Com prazer, nobre Colega. 

·O Sr. Paulo Guerra ~ v. Ex." tem inteira razão e está defendendo, como 
sempre, a boa causa. Essa transferência de cotas, realizada sob o nome da fusão, 
foi· totalmente desviada do seu objetivo. O que entendíamos por fusão era a 
unificação de duas pequenas indústrias de açúcar para a formação de uma 
indústria maior, de uma central açucareira maior, que possib111tasse a produção 
de açúcar em menos tempo, com maior rendimento. O que se verificou no meu 
Estado, e também em outros, é que. pequenas usinas foram compradas a 200 
km de distância e tiveram incorporadas as suas cotas, e os lavradores, os pequenos 
produtores .de cana ficaram sem ter oportunidade de fornecimento para a moagem 
da sua produção. Não era a burocracia, de que V. Ex.a há poucos instantes falava, 
que atravessava e perturbava a autarquia açucareira. Se era a burocracia, s-eria 
a própria burocracia do Instituto do Açúcar e do Alcool, a sua filosofia de ação, 
de trabalho, que está completamente indo ao encontro de interesses que não 
podemos aqui mencionar mas . que r-epresenta, antes de tudo um atentado à 
economia nordestina e à economia açucareira do Brasil. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Agradeço o aparte de V. Ex.a 
Tenho muito. interesse em timbrar a honorabilidade do General Alvaro 

Ta~ares. do Carmo . 
.. , . ,I 

O. Sr. Paulo Guerra - Todos nós reconhecemos isso. 
. . . O SR.. VASCONCELOS TORRES - ll: homem de visão, mas com a assessoria 
do .Instituto do Açúcar e do Alcool, e com a boa fé que o caracteriza, teria sido 
1evado a uma ·concepção diferente da realidade da agroindústria do açúcar no 
Brasil, qu-e, como V. Ex.a sabe, nobre Senador Paulo Guerra, ainda é assim um 
pOuco colonial. Agora é que as usinas se estão modernizando, mas a pretexto 
dessa modernização, dessas fusões, há um dinheiro fácil que vai para determi
nadas usinas ou para alguns usineirosó Estes, através dos métodos burocráticos. 
conseguem que os seus processos de fusão s-ejam atendidos, mas em detrimento 
da questão social, que deve estar presente na economia. · 

, Este. assunto não pode· ser alheado de maneira alguma, porque é uma ati
vidade primária, da qual depende um grand-e número ·de brasileiros, quer no 
Nordeste, quer na região Centro, quer no Sul do Brasil. 

Sr. Presidente, a entrevista do Ministro Alysson Paulinell! relativa à indústria 
açucareira,. achei-a formidável - esta a palavra que me v·em aos lábios e quero 
deilCar consignada nos. Anais. Não havia ainda falado sobre ela porque os apartes 
com que fui honrado, praticamente, me conduziram para outro setor. 
. Vejamos, por exemplo, a despesa que o lavrador é obrigado a fazer quando, 
d-esgraçadamente, as pragas invadem suas lavouras. Todo· mundo sabe que os 
inseticidas e os fungicidas cresceram exorbitantemente de preço neste País. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." permite-me outro aparte? 
O SR. VASCONCELOS TOitRES- Com prazer. 
o Sr. Paulo Guerra - E o adubo também duplicou de preço. 
o SR. VASCONCELOS TORRES - Ia chegar a isso, na parte de fert1!1zantes, 

que v. Ex. a sabe, em alguns casos ultrapassou a 100%, principalmente os adubos 
de uso comum na indústria açucareira. 

Quanto às pragas, Sr. Presidente - se -estou. elogiando a entrevista, até 
que prestaria uma assessoria ao honrado Ministro da Agricultura - há uma 
fotografia d'e s. Ex.n aqui na revista Veja quç me chamou a atenção. O repórter, 
em busca de um ângulo espetacular para !lustrar a entrev~sta, fez o simpático 
Ministro da Agricultura posar perto de uma lavoura, que nao sei onde é porque 

• 
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não há legenda, mas qualquer Senador, agricultor ou não, verá que a f9tografla 
é expressiva, porque na lavoura focallzada quas·e todas as folhas estao sendo 
devoradas pelas pragas. · 

Sr. Presidente, este é um detalhe que mais tr.rdoe, talvez, na redação de Veja, 
não volte a se repetir, mas, para mim, serve de pretexto para mostrar que ainda 
hã multo que fazer. Quem sabe não foi uma lavoura aqui perto de Brasilia 
ou no próprio Estado de Minas Gerais, terra do digno e competente Ministro 
Al!yson Paulinell1 qu·e, faço questão de frisar, em apenas um mês na adminis
tração da Agricultura, tem sido multo realista; mas, repito, ainda hã multo que 
fazer. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Encerro já, Sr. Presidente. 

O Ministro Ivo Arzua, por exemplo, com a dignidade que o caracterizava, 
foi excessivamente burocrata, outros procuraram ênfase num determinado setor. 
Quanto ao reflorestamento, por exemplo, e à mecanização da agricultura, foram 
poucos, e eu destacaria aqui, para honra do Senado, dois integrantes desta Casa: 
um foi o implantador da mecanização rural, o Senador João Cleofas, e o outro, 
o Senador Ney Braga, que encarou o problema de produção de sementes com o 
teal!smo que a situação exigia. 

O Sr. Paulo Guerra - P·ermite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Senador Paulo Guerra, estou sendo adver
tido mas peço permissão ao Presidente Paulo Torr·es, para dar o último aparte 
a V. Ex.", mesmo porque eu tinha muito mais coisas a dizer e algumas das 
matérias que ·estão merecendo o meu enfoque tenho-as aqui relacionadas, Vou 
pedir, portanto, a V. Ex.a, Sr. Presidente, apenas, que façam parte do meu 
discurso, neste brado de alerta às autoridades federais, para que, realmente, 
no setor específico da agroindústr!a do açúcar, meditem multo a fim de q~e -
e não quero s·er cassandra - não passemos pelo vexame de importar açuca.r, 
'lac. ui a pouco tempo. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Com honra minha, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Guerra - Não sou técnico em fitopatologia. Nesta. hora., em 
que V. Ex." fala em praga, e fala muito bem, quero dizer que, em relação à 
cana-de-açúcar, multo maior do que a praga da cigarrinha, é a praga do confisco 
cambial. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Exato; concordo com V. Ex.", perfeita
mente, no que diz respeito às pragas da lagarta e outras, como a. chamada 
vaquinha e outros tipos, que fazem com que o agricultor viva sempre atemori
zado, porque faz empréstimos no Banco do Brasil, depois surgem as pragas e 
não tem como comprar insetic!das. 

Sr. Presidente, essa matéria é realmente importante. Tenho impressão de 
que estou falando também em nome de V. Ex.", Senador Paulo Torres, porque 
no cargo importante que ocupa, na curul presidencial, não pode vir para cã falar; 
e do Senador Amaral Peixoto, que embora não sendo do meu Partido, na ocasião 
da transferência de cotas llderou, aqui, um movimento para que ela não fosse 
feita. 

O Sr. João Cleofas - V. Ex." me permite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Com prazer. 

O sr. João Cleofas - Tive oportunidade de procurar diretamente o Presi
dente do Instituto do Açúcar e do Alcool, na semana passada, e observei-lhe, 
com toda franqueza e objetividade que era indispensável e urgente instituírem-se 
medidas de assistência economico-f!nanceira ao plantador de cana. Se com o 
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chamado Fundo de Exportação tem-se feito empréstimos às usinas para o seu 
reequipamento industrial, para os lavradores a ação do Instituto ainda não 
chegou. Eu d!ss·e ao Presld·ente do Instituto, com franqueza e objetlvidade: 
"A sua tarefa está incompleta, Sr. Presidente, se v. Ex.a não estender a sua 
ação administrativa ao setor do lavrador de cana. É uma classe que engloba 
no· Bras!! 60 mil plantadores, d!ss·em!nados em todo País; representam a classe 
média rural, tão necessária a qualquer vida democrática do País. Eles estão, na 
verdad.e, se an!qu!lando, caminhando para o desaparecimento." O Presidente do 
Instituto aceitou minha observação e d·eclarou-me que no próximo plano de 
safra ·- que vai ser elaborado agora, no mês de maio - vai estender medidas 
em benefício dlr·etamente do desass!st!do lavrador de cana do País, desass!st!do 
no Estado do Rio, desass!stido sobretudo no Nordeste e, até mesmo, em São 
Paulo. Vamos aguardar que o eminente Pr·esidente do Instituto possa realizar 
o que tem em vista. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, como é agradável ouvir 
essa palavra autorizada e que dá notícia d·essa entrevista. Permita Deus se 
concretizem esses desígnios. V. Ex.a sabe, multo melhor do que eu, há uma 
atmosfera de angústia, de expectativa cruel não apenas no meu Estado mas, 
também, em Alagoas e inclusive São Paulo. Pedirei, Sr. Presidente, que conste 
de nosso pronunciamento a documentação de que disponho, inclusive a da 
Federação da Agricultura de São Paulo. 

O Sr. Virgílio Távora - Antes de V. Ex." encerrar S·eU pronunciamento, dá 
l!cenl(a para um aparte, nobre Senador? (Assentimento do orador.) - Nas pró
ximas semanas, já que nesta estaremos ocupados com outros assuntos, o governo 
dará, por nosso intermédio, as explicações necessárias a V. Ex." e as linhas 
mestras da política por ele a seguir no qüinqüênio que se inicia. 

. . o SR. VASCONCELOS TORRES - Só posso dizer a V. Ex." que no mesmo 
ba.rco em que V. Ex.a ·está, estou também: estou remando igualmente e é por 
isso que, ao encerrar essas palavras, manifesto a minha integral confiança _no 
Presidente Ernesto Geisel. Quanto à política açucareira, nobre senador V!rg!lio 
Távora, v. Ex.a não vai precisar responder-me, porque sou seu correligionário, 
correligionário que traz con tribu!ção sincera. 
· O Sr. Virgílio Tivera;__ Não vamos responder a V. Ex.". Vamos fixar -se os 

dados às nossas mãos chegarem como solicitamos - as linhas mestras da política 
açucareira que o Governo· do Presidente Ernesto Ge!sel pretende seguir no· qüin
qüênlo que ora se inicia . 

. O SR. VASCONCELOS TORRES- V. Ex.a há de convir comigo que o Presi
dente Ernesto Gels·e~ sincero como é, tendo voltado a sua vista para a. Agri
cultura, ficará satisfeito com o seu mais humilde correligionário, por estar tra
tando, aqui, deste assunto, pois o Senado é o lugar onde esta matéria tem que 
ser· debatida, e ·.eu a· debatendo, manifesto a minha confiança. 

O Sr. Virgílio Tá.vora - Não é só· o Presidente Ernesto Geis·el, nobre Senador: 
todos. nós folgamos em ouvi-lo. Apenas lhe estamos, por antecipação dando 
notícia sobre informações as quais, dentro de uma ou duas semana~, talvez 
cheguem ao conhecimento de V. Ex.". . 

O SR. VA:SCONCELOS TORRES - Pois não. Peço então, que V. Ex.", como 
líder, recolha os subsídios do Senador Luiz Cavalcante, o aparte do Senador 
João Cleofas, a minha modesta contribuição e de outros e, talvez, os serviços 
competentes de análise do quadro da situação económica da. agroindústria do 
açúcar. Ficarei assim satisfeito, porque sou um ouvinte que admira sempre a 
palavra de V. Ex.". 

Encerro, Sr. Presidente, e peço que V. Ex." tenha a bondade - já que os 
apartes me puseram em diferentes canaviais e quase me perdi - de fazer com 
que essa documentação que tenho faça parte do meu discurso, porque, senão, 
tudo que falei perderia muito do sentido que procurei emprestar à palavra de 
alerta para a situação grav·e que atravessa a agroindústria açucareira no Bras!!. 
(Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCONCELOS TORRES, EM SEU DISCURSO: 

AGRICULTOR MOSTRA A GEISEL DIFICULDADES NA 
LAiVOURA CANAVIEIRA DE SAO PAIULO 

São Paulo (Sucursal) - A Federação da Agricultura apontou em memorial 
dirigido ontem ao Presidente Ernesto Gelsel "a dificuldade e a lntranqü!llzante 
realidade da lavoura canavle!ra de São Paulo, cuja deterioração é paulatina. 
Somente com a concessão de um preço que cubra o custo é que os fornecedores 
de cana de São Paulo poderão reanimar-se a continuar no setor", afirmou a 
entidade. 

Em trabalho extenso e fundamentado, expondo a situação da lavoura cana
vieira a partir de 1973, afirmou a entidade que, em fins de 1965, o preço da 
tonelada de cana foi rebaixado; em 1966, permaneceu rebaixado, não obstante 
o índice inflacionário; em 1967, foi dado um aumento de apenas 7,5%, enquanto o 
preço do açúcar foi elevado de 20%. Por engano de cálculo, no aumento para 
o açúcar foi incluído o lucro Industrial consignado na estrutura de preços, . de 
forma que, em lugar de 20%, as usinas tiveram uma majoração de 60% no 
preço do produto. 

A Diferença 

Essa diferença entre preço de cana de preço de açúcar vem sendo mantida 
até hoje, segundo o memorial, com sé-rios prejuízos para os fornecedores, que 
vêem diminuída sua participação nas majorações anuais de preço da cana e 
do açúcar. 

Outro aspecto grave apontado pela entidade é o de que os pagamentos 
quinzenais para os fornecimentos de cana estabelecidos em lei, válidos para 
todos os Estados, não são observados em São Paulo, cujas usinas fazem paga
mentos mensais, delongados por 12 meses, pagando ainda em promlssór11as 
rurais (que os fornecedores aceitam devido às pressões). 

Dessa forma, a maioria das usinas conseguem um duplo financiamento, pois, 
além dos recursos fornecidos pelo Banco do Brasil, de até 60% da produção, 
aproveitam-se também das promissórias rurais a 120 dias. 

Afirmou a FAESP que o fornecedor de cana recebe o valor da tonelada 
entregue, na base de um rendimento de 94 quilos de açúcar, e as usinas obtêm, 
em média, um rendimento Industrial de C·erca de 120 quilos por tonelada. Esse 
aspecto não tem merecido a atenção das autoridades especializadas do Governo 
federal, apesar das denúncias formuladas pelos produtores. 

Além disso, o IAA faculta às usinas procederem a um desconto nas canas 
de até 10%, sendo que só de broca podem descontar até 5%. Porém, as análises 
feitas em canas brocadas em estabelecimentos oficiais demonstram que elas 
rendem, em muitos casos, acima de 120 quilos por tonelada, o que é outro aspecto 
da situação desvantajosa do fornecedor. O fato não tem sido levado em consl~ 
deração pelas autoridades, embora haja documentação comprobatórla a respeito, 
no IAA, ainda sem solução. 

Apesar de estarmos em plena época do plantio de cana de ano e melo, que 
vai de janeiro a maio, elevado número de fornecedores de cana não se anima 
ao plantio, porque o preço da matéria-prima que produzem é extremamente 
baixo: já em setembro de 1973 apresentava uma defasagem de mais de 60% 
em relação ao índice de d·esvalorlzação da moeda medido pelo indlce da Fundação 
Getúlio Vargas, a partir de 1963. 

Custo 

Lembra a FAESP que o IAA noticia os êxitos nas exportações brasileiras de 
açúcar, que vêm alcançando preços Internacionais elevados, de até 570 dólares 
por tonelada, sem a participação de todo o complexo agro!ndustrlal, Isto é, 
usinas e fornecedores de cana. 
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Em levantamento de custo da produção procedido na região de Caplvari, 
com dados básicos contabilizados ·e reavaliados para o ano de 1974, chegou-se à. 
conclusão de que esse custo é de Cr$ 68,35 por tonelada de cana posta na 
esteira da usina. 

· A entidade enfatizou que somente com a concessão de um preço que cubra 
o custo é qu·e os fornecedores de cana de São Paulo poderão continuar no setor, 
assim mesmo somente os que estão aparelhados com maquinaria adequada, 
frota de caminhões e tratares. A compra d·esses equipamentos, aos preços vi
gentes, elevaria ainda mais esses custos. 

O desinteresse atual pelo plantio, por parte dos fornecedores de cana, que 
contribuem com cerca de 3•5 a 40% da matéria-prima esmagada na usina, em
bOra tenham direito de participação de, no mínimo, 6·0%, terá reflexos muito 
sérios na safra de 1975, tanto para os programas de exportação como na pro
dução de álcool, destinada à mistura com gasolina. 

O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores o nobre repre
sentante da Guanabara, Deputado Léo Simões, f·ez um pronunciamento hoje, 
na Câmara dos Deputados, sobre o Instituto Benjamim Baptista e seu fundador, 
o P'rofessor Benjamim Vinelli Baptista. 

Sr. Presidente, tive a satisfação de conhecer o saudoso Professor Benjamim 
Baptista, grande mestre da Faculdade Nacional de Medicina, na cadeira de Ana
tomia. Assisti a várias aulas desse professor e a muitas de suas conferências. 
O seu filho, o Professor Vinelli Baptista, de quem fui aluno, é também um 
mestre notável. 

Conheço o Instituto Benjamim Baptista e sei dos inestimáveis serviços que 
tem prestado, assim como a obra que o Professor Benjamim Baptista deixou no 
campo da Medicina. E ainda mais, o continuador dessa obra é o Professor Ben
jamim Vinelli Baptista, que há longos anos v·em exercendo o magistério, tendo 
elabOrado também um trabalho apreciável. 

Eis por que, Sr. Presidente. diante desse pronunciamento homenageando duas 
figuras admiráveis, uma de saudosa memória, o Professor Benjamim Baptista, 
e a outra, Benjamim Vinell1 Baptista, meu ex-professor, por quem tenho a maior 
estima e uma grande e sincera admiração, quero expressar aqui a minha soll
darledade à fala, ao discurso daquele ilustre Deputado, cuja apreciação sobre o 
referido Instituto peço constar da minha oração, a fim de que fique transcrito 
nos Anais. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENJAMIM FARAH, EM SEU 
DISCURSO: 

"Senhor Presidente, Senhores Deputados, desejamos focalizar aqui desta 
tribuna a notável obra da instituição científica que é o Instituto Anatômico 
Benjamin Baptista sediado no Estado da Guanabara, fundado em 13 de julho 
de 1942, a destacar a figura do seu fundador Professor Dr. Benjamin Vinell1 
Ba.ptista. 

Difícil tarefa seria separar a obra do autor. Ambas se confundem e se agi
gantam no fim altruístico de disseminar cultura científica e de contribuir para 
o aperf·eiçoamento humano. 

Dimensionando a obra, isto é, o Instituto Benjamin Baptista, esclarecemos 
que renomados morfolog!stas nacionais e estrangeiros, acolheram com entusias
mo a iniciativa da publicação realizada no ano de 1972, de um volumoso livro 
denominado "Arquivos do Instituto Benjamin Baptista", dedicado ao seu in
signe fundador. Foi uma homenagem de cunho Internacional e que velo cor?ar 
0 encerramento das magistrais ativldades do prestigiado Professor no Magisterlo 
e na Ciência. 
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É de se ressaltar a valiosa atividade científica do organismo citado e seu 
intenso intercâmbio cultural, sendo enorme a divulgação dos trabalhos cientí
ficos nela realizados. 

Ao falar no homem que instituiu, plasmou, intensifi-cou e ampliou as ativi
dades da entidade, registramos que dedicou 46 anos Ininterruptas de serviços à 
Medicina Geral, à Cirurgia, à Anatomia e ao Magistério Superior. 

Considerado sábio pelo consenso geral da totalidade dos ca.tedráticos nacio
nais e estrangeiros que o conhecem, entre eLes o Professor Doutor M. B. Bar
bosa Sueiro, catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, o Pro
fessor Benjamin Baptista, já ·em 1922 obteve o mais elevado grau de hierarquia 
acadêmica, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e apresentou tese que 
foi reconhecida como obra verdadeiramente notável e que firmou a sua repu
tação de anatomista. 

Consagrou-se a dif.erentes atlvidades "Científicas e culturais, a todas impri
mindo sua personalidade Inconfundível. Destacou-se notavelmente como lumi
nar da literatura científica, vocação herdada de seu ilustre pai. 

Distinguiu-se como doutrinário anatómico, o que se comprova nas ativi
dades exercidas nessa especialidade e ainda, na qualidade de fundador e ilustre 
P.residente do Colégio Anatómico Brasileiro. Essa agremiação, instituída a 13 de 
julho de 1942, vive sob a inspiração do Professor Benjamin Baptista, transfor
mando-se numa verdadeir·a academia de Ciências Anatómicas, desfrutando no
toriedade ímpar entre as importantes realizações brasileiras. 0> seus . anais 
contêm páginas preciosas que enriquecem as Bibliotecas das mais famosas ins
tituições anatómicas. 

Clínico abalizado, cirurgião exímio, pedagogo sapiente, hábil investigador 
anatómico e brilhante escritor científico firmou-se indelevelmente no concei·to 
de seus conterrâneos e de várias nações. 

Suas obras publicadas, dão conhecimento de suas V'ariadas e profundas pes
quisas ·anatómicas e urna .grande cultura de polígrafo. Destaca-se entre todas 
o "Tratado de Anatomia Humana" que por si só bastaria para consagrá-lo. ' 

Na direção do Instituto Anatómico Benjamin Baptista por ele fundado 
como já referimos acima, e~tr·egou-se dedicadamente a pesquisas de Anatomia 
Co~p~ada e Anatomia Rae1al, Inserindo,. a p_artlr de 1935, rpubllcações originais 
no orgao oficial da enttdade, de lal'ga dlfusao nos meios científicos nacionais 
e estrangeiros. 

Aliando nesse Instituto o ensino à pesquisa, num regime voluntário de tempo 
integral, demonstrou sua inequívoca vocação para a ciência, o magistério e a 
pesquisa. 

Seu labor infatigável na cátedra e no laboratório de pesquisas lhes pro
porcionou o acesso a várias Ac·ademias Nacionais e Estrangeiras. 

Recebeu inúmeras Missões Científicas para .representar o Brasil em confe
rências e Congressos Internacionais. Suas Obras que são numerosas, foram 
publlcadas em várias línguas por centros "Científicos de diversos países. 

Conhecedor profundo do corpo humano e da farmacologia modema, há 
multo vem beneficiando com o seu !rubor e dedicação os seus semelhantes. 

Portanto, consignamos neste Plenário o alto gabarito científico do Instituto 
Benjamin Baptista e a figura excepcional do cientista, Doutor e Humanista 
Professor Benjamin Vlnelll Baptista. 

Obra e criador, já o dissemos, inseparáveis e Inconfundíveis." 
Comparecem mais os Senhores Senadores: 
José Gulomard - José Esteves - Alexandre Costa - Fausto Cas

telo-Branco - Luís de Barros - Arnon de Mello - Teotónio Vilela -
Antônio Fernandes - Eurico Rezende - João Calmon - Vas-concelos 
Torres - Danton Joblm - Gustavo Capanema - José Augusto -
Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Emiv.al Calado - Italívio Coe
lho - Mattos Leão - Octávio Cesário - Celso Ramos. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser !!do . pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 43, DE 1974 

Nos termos re,gimentais, requeremos seja designada uma Comissão do Senado, 
com a missão específica de visitar o Sr. General-de-El{ército Orlando Geisel, 
ex-Ministro do Exército, que se encontra internado no Hospital Central do Exér
cito, no Estado da Guanabara. 

Sala das Sessões, 17 de abril de 1974. -Daniel Krieger - Dinarte Mariz, 

O SR .. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A ,Presidência rece.be como sugestão 
o requerimento, e, não havendo objeção do Plenário, designa os nobres Sena
dores Daniel Krieger, Dlnarte Mariz, Amaral Peixoto, Benj·amin Farah e Vas
concelos Torres para representarem o Senado Federal na referida visita. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento.l que Eerã.:) !idos pelo Sr. 1.0-Eecretário. 
São !!dos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 44, DE 1974 
Sr. Presidente: 
Com base no item I, alinea c, do art. 239 do Regimento Interno, sol!cito 

informar sobre a produtividade do IPRODASEN relativamente ao Senado Fe
deral e, também, as entidades com as quais mantém convênios desde a sua 
inauguração até ·a presente data, esclarecendo sobre sua capacidade ociosa. 

Sala das Sessões, 17 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 
REQUERIMENTO N.0 45, DE 1974 

Sr. Presidente: 
Arrimado no disposto no item I, alínea c, do art. 239 Regimento Interno, 

requeiro esclarecimentos sobre os projetas oriundos do Senado Federal e que 
se encontram em diligência, por del!beração das Comissões Técnicas, especifi
cando as datas em que foram sol!cltadas e, bem assim, as que não foram de
volvidas. 

Sala das Sessões, 17 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres) - O.s requerimentos lidos são deferidos 

pela Presidência. (Pausa.) 
A Presidência recebeu convite da Associação Paulista de Municípios, para 

que o Senado se faça representar ao XVIII Congresso Estadual d·e Munic1pios, 
a reallzar-se, em Campinas, de 5 a 10 de maio. 

Não havendo objeção do .Plenário, esta Presidência designa o nobre Senador 
Carvalho Pinto para representar a. Casa no referido conclave; 

Sobre a mesa, ofício do Líder da ARENA, que será lido pelo Sr. 1.0 -Secre
tário. 

É lido o seguinte 

12/74-LG 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Paulo Torres 

OFíCIO 

Dlgníssimo. Presidente do Senado Federal 
Sr. Presidente: 

17 de abril de 1974 

Na forma do disposto no art. 86 do Regin;.ento Interno, t~nho a honra _de 
indicar a Vossa Excelência as seguintes alteraçoes na composiçao das Comissoes 
Permanentes: 

1 - Agricultura: 
Sen. Otávio Cesário, como titular, em substituição ao Sen. Ney Braga. 

. .. 

. .... 

. . 
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2 - Distrito Federal: 
Sen. Otávio Cesário, como t~tular, em substituição ao Sen. Ney Braga, 
3 - Educação e Cultura: 
Sen. Jarbas Passarinho, como titular, em substituição ao Sen. Milton Trin

dade. 
4 - Finanças: 
Sen. Jarbas Passarinho, como suplente, em substituição ao Sen. Milton Trin-

dade. 
5 - Legislação Social: 

Sen. Otávio Cesário, como titular, em substituição ao Sen. Ney Braga. 
6 - Minas e Energia: 
Sen. Jarbas Passarinho, como titular, em subst~uição ao Sen. Milton Trin-

dade. 
7 - Relações Exteriores: 
Sen. Otávio Cesário, como suplente, em substituição ao Sen. Ney Braga. 
8- Segurança Nacional: 
Sen. Jarbas Passarinho, como suplente, em substituição ao Sen. Milton Trin

dade. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de 

minha mais elevada estima e apreço. - Petrônio Portella, Líder do Governo. 
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Serão feitas as substituições solici

tadas. 
Esgotada a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 20, de 1974, de auto
ria do Senhor Senador Petrônio Portella, requerendo transcrição nos 
Anais do Senado Federa.!, do pronunciamento do Excelentíssimo Senhor 
Presidente Ernesto Geisel, durante a primeira reunião ministerial; dia 
19 de março de 1974. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa;) 
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
ERNESTO GEISEIJ, DURANTE A PRIMEIRA REUNIÃO MINISTERIAL, 
DIA 19 DE MARÇO DE 1974, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO NQ 20, DE 1974, DE AUTORIA DO SENHOR SENA
DOR PETRôNIO PORTELLA. 

"Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Exc·elentíssimos Se
nhores Ministros. 

Esta primeira reunião ministerial é o marco Inicial de uma ação de equipe 
que e3pero venha se estender coordenada e perseverantemente, por todo o nosso 
período governamental, para o devido cumprimento das pesadas r·esponsablllda
des que assumimos. 

Entendo que, na ampla e complexa escala da :problemática nacional, não 
cabe atribuição que seja estritamente da responsabilidade única e total de deter
minado Ministério. Toda ação de Governo é hoje necessariamente integrada, 
em face das repercussões inevitáveis de dependência, mais ou menos estreita, 
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entre os vários setores em que, através de planos, programas e projetas, se 
desdobra a multiforme atlvidade - gerenclal, promotora ou simplesmente incen
tivadora do Governo. Essa l'ealldade indiscutível eidge máxima coesão da eqúlpe 
ministerial, assegurada por fr·eqüentes e franc:ts dLcu.!sões de grupo, em reu
niões formais ou informais, dos problemas que a d·ef:cntem; não p·ode, nem 
deve haver compartlmentações, p~is estas, geralmente, são frustrantes e propicia
doras de erros, por veze> lrrepara veis . 

. Estou certo de contar com a total adesão dos senhores ministros a este 
processo de trabalho. De outra parte, não lhes faltará, a qualquer tempo e em 
tudo que o requerer, a minha interferência coordenadora, exercida :pessoalmente 
ou· através de delegação. Em todos os casos, assumirei plena responsab111dade 
pela decisão final que, de direito e de fato, couber ao Presidente da R·epública. 

. . Em contrapartldll; à ampla_ llberdade de deb~te que assegurarei e espero 
ver implantada nos varias escaloes da admlnlstraçao pública, d·eve haver, neces
sariamente, leal e disciplinado acatamento à decisão que afinal for tomada no 
momento certo, pelo chefe responsável. ' 

Desenvolvimento e Segurança 

Em pronunciamento público já salientei que a Revolução modernlzadora de 
1964 fundamenta toda sua doutrina estratégica no binómio do desenvolvimento 
·e· da segurança, reconhecido desde logo que, em essência, o primeiro e domi
nante. Em termos mais precisos pode diz.er-se que a ação estratégica da Revo
lução tem sido e continuará a ser exercida de modo a promover, para a Nação 
brasileira, em cada etapa, o máximo de desenvolvimento possível com o mínimo 
de segurança indispensável. ' 

O desenvolvim·ento de uma nação é, necessariamente, um desenvolvimento 
integrado, o que não implica, de forma alguma, progresso linear, paralelo, entre 
os vários setores, admitindo-se, ao contrário, defasagens impostas por"fatores 
conjunturais e pela sempre limitativa disponLbll!dade de recursos e, bem assim, 
por decisão estratégica de avanço mais rápido, a princípio, em setores consi
derados prioritários. Importa reconhecer, entr.etanto, que retardas excessivos 
em· qualquer parte da ampla frente da ação governamental acabarão, inevita
velmente, por frear o progresso em todos os outros setores. 

De forma semelhante no quadro da segurança nacional, o progresso de seu 
reforço é também essencialmente int·egrado, de vez que esse processo é o mesmo 
do próprio desenvolvimento nacional, aplicado apenas em campo especializado 
e mais restrito. O mínimo de segurança indispensável resulta, pois, da lnteração 
devidamente balanceada dos diferente.s graus de segurança alcançados ou dese
jados, em cada um dos seus setores componentes. 

cabe salientar, ainda, a estreita vinculação que se estabelece entre esses 
dois processos aqui apresentados distintamente -o d·o desenvolvimento nacional 
e o da segurança - ambos integrados nas suas áreas :peculiares, mas, também, 
integrados entre si. 

Organic!dade, Integração e articulação sistemática deve reger, portanto, em 
todas as atlvldades do Governo, tanto na área do desenvolvimento quanto na 
esfera limitada da segurança Nacional. Dai a exigência de planejamento, pro
gramas e projetas integrados, ação governamental integrada e, pois, um Minis
tério também integrado, coeso e bem coordenado. 

Na escolha dos destacados nomes que compõem a minha equipe de Governo, 
leve! especialmente em conta o elevado potencial de cada um para o trabalho 
em grupo e espero não me ter enganado. Quanto a mim, zelare! sempre para 
que assim funcione o escalão superior do Governo, Inspirando, de alto a baixo, 
a praxe administrativa. Estou convicto de que só deste modo, somando energias 
e llvremente confrontando Idéias, poderemos dar conta da ingente tarefa que 

.~ 

.. 

. 
~ 
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nos foi cometida, de impulsionar este portentoso País, em mais uma etapa, 
decisiva e larga, de progresso acelerado ·para seus grandes destinos. 

A Herança de . Médici 

Certo é que recebemos valiosa herança dos govern?S da Revolução, os quais, 
nesses últimos dez anos, conseguiram alçar o Brasil a posição de destaque no 
quadro das novas potências emergentes, com um mercado interno que se situa 
entre os dez maiores do mundo ocidental e um produto Interno bruto, este ano, 
da ordem de sessenta .e seis bilhões de dólares. Após uma fase de sacrifícios 
inadiáveis, onde se Impuseram como prioridad·es o combate à inflação, a remo
delação das Instituições económicas e a Instauração da credibilidade externa e, 
paralelamente, a criação de um clima de ordem, estabilidade, dedicação ao 
trabalho e confiança no futuro - passamos a colher índices de desempenho 
altamente satisfatórios: taxas de crescimento do produto real, de~de 1968, entre 
9 e 11,5 por cento ao ano; inflação cadente e. neutralizada, em suas maiores 
distorções, pela correção monetária e pelo sistema das minidesvalorizações cam
biais; balanço de pagamentos superavitários, permitindo o acúmulo de reservas 
que, em dezembro de 1973, se elevaram a mais de seis bilhões de dólares. 

Principalmente no Governo do Presidente Médici, com o alto dinamismo da 
economia, registraram-s.e os maiores lndicad·O·res de prosperidade da História 
moderna do Pais, esperando-se atingir, em 1974, um nível de renda per capita 
superior a 600 dólares. 

A grande expansão e diversificação de nosso setor externo, realizadas nesses 
dez anos, levou o comércio e:xterior do Brasil ao valor de doze bilhões de dólares 
em 1973, o que possibilita ao País enfrentar confiantemente os desafios mal.> 
sérios do futuro. 

Não é menos certo, porém, que drásticas mudanças ocorridas no cenário 
mundial- como a grave crls·e de energia, escassez de alimentos e matérias-primas 
essenciais, em geral, a do petróleo e seus derivados, em particular, a instab1!1dade 
no sistema monetário internacional, ainda em dolorosa busca de nova ordenação 
a inflação que se generaliza pelo mund.o todo a taxas alarmantes, as tensõe~ 
politicas e sociais, exace~badas pelo fermento do apelo irresponsável à violência 
e que intranqüillzam a vida das nações, num cenário de transição para nova 
ordem Internacional de contornos ainda Indefinidos - determinarão sérias 
repercussões no panorama nacional, sobretudo num ano de intensa atividade 
política, como este de 1974, em que significativos eventos ocorrerão na vida 
nacionaL 

Os grandes êxitos alcançados e o espírito de unidade dos governos da Revo
lução, mantido a despeito do salutar rodízio de pessoas próprio do regime demo
crático, recomendam uma linha mestra d·e continuidade de ideais e de planos 
para a ação governamental. 

Estratégia do trabalho 

Continuidade, todavia, não significa Imobilismo. E, se temos forçosamente 
de nos adaptar àquelas novas circunstâncias externas às quais representam 
sérios desafios, devemos não só aperfeiçoar os mecanismos institucionais de 
coordenação da política do desenvolvimento e segurança, mas, por outro lado, 
atender a novos objetlvos e a novas prioridades que decorram, na,turalmente, 
do estágio de progresso mais elevado já alcançado pelo Pais. 

Assim, em alguns casos, variará o esforço principal da ~ção do Governo e 
graduar-se-ão diferentemente os esforços secundários. Isso nao significa, entre
tanto, que se pretenda abandonar o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, 
ainda vigente para este ano, mas que, de fato, tratar-se-á de completá-lo, pro
longá-lo e de complementá-lo através do segundo Plano em elaboração, dentro 
de diretrlzes básicas análogas, ·porém adequadas à presente situação e à sua 
possível evolução nos próximos anos. 
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Para tanto, contamos com a confiança e cooperação que o povo de nossa 
terra tem dado aos governos da Revolução de 64 que certamente também não 
nos faltarão. 

Política externa 
Assim, no campo da política externa, obedecendo a um pragmatismo respon

sável e consci·ente dos· deveres da Nação, bem mais adulta, no terreno da 
solidariedade e cooperação internacionais em prol do progresso da humanidade 
e da paz mundial, daremos relevo especial ao nosso relacionamento com as 
nações-irmãs da circunvizinhança de aquém e além-mar. Impulsionaremos a 
ação diplomática, alerta sempre para a detecção de novas oportunidades e a 
·serviço, em particular, dos interesses de nosso comércio exterior, da garantia do 
suprimento adequado de matérias-primas e produtos essenciais e do acesso à 
tecnologia mais atualizada de que não dispomos ainda, fazendo para tanto, com 
prudência e tato mas com firmeza, as opções e realinhamentos indispensáveis. 

Política interna 
Quanto ao setor politico interno evidaremos sinceros esforços para o gra

dual, mas seguro aperfeiçoamento democrático, ampliando o diálogo honesto e 
mutuamente respeitoso e estimulando maior participação das elites responsáv·eis 
e do povo em geral, para a criação de um cilma salutar de consenso básico e a 
institucionalização acabada dos princípios da Revolução de 64. Os Instrumentos 
excepcionais de que o Governo se acha armado para manutenção da atmos
fera de segurança e de ordem, fundamental para o próprio desenvolvimento 
econômico-social do País .:em pausa de estagnação nem, muito menos, retro
cessos se mpre perigosos. almejo vê-los não tanto em exercício duradouro ou 
treqüente, antes como potencial de ação repressiva ou de contenção mais enér
gica e, assim mesmo, até que se vejam superados pela imaginação politica 
criadora capaz de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes e remé
dios prontos e realmente eficientes dentro do contexto constitucional. 

É evidente que isso não dependerá tão-somente, do Poder Executivo· F·ederal, 
pois reclama, em larga medida, colaboração sincera e efetiva dos outros Poderes 
·da Nação, bem como a dos demal.s órgãos de Governo nas esferas estaduais e 
mesmo municipais, inclusive para s·eu próprio saneamento e consciente autodisci
pllna. Dependerá necessar!amente de que o espírito de contestação de minorias 
trêfegas ou transviadas, perturbador da vida do Pais, irr·esponsáv.el ou dema
gógico com apelo até às armas do embuste, da Intriga ou da violência, acabe 
por exaurir-se. ante repúdio geral, pelo reconhecimento pleno da realldad·e 
hOje !ncontestáv·el que é a da implantação definitiva de nossa doutrina revolu
cionária. 

E não se acoime esta de antidemocrática quando ao que ela visa, em ver
dade, é o aperfeiçoamento, em termos provadamente realistas, das práticas 
democráticas, adequando-as melhor às caracterís·:tcas de nossa gente e ao estágio 
alcançado pela revolução social ·e política do País, a salvo porém de atentados, 
declarados ou solertes, por parte dos que, em nome da democracia liberal, só 
desejam de fato destruí-la ou, em proveito próprio, viciá-la. 

Aos organismos intermediários que nos mais variados setores de atlvldade, 
compõem todo o rico complexo da sociedade brasileira, não só lhes reconhece
remos cDmo garantiremos o pleno ex·ercicio dentro das limitaçõ·es e.statuídas em 
lei mais poderemos até aceitar-lhes a colaboração de.sinter·essada, leal e nunca 
impositiva, ou mesmo lnc·entlvar e auxillá-las em seus nobres e elev~dos propósi
tos, desde que julgados de benemerência ou utilidade real pari!- o. Pa1s. O que lhes 
não podemos nem devemos outorgar, no resguardo da propna degnidade do 
Poder Federal, será a intromi.ssão, sempre indevida, em áTeas d·e responsabilidade 
privativa do Governo a crítica quando desab~Jsada ou ~entirosa, as pressões 
insistentes e descabidas que partam de quem nao tem o mmimo de comprom'sso 
inerente ao múnus público. 

Estratégia económica 
No quadro do desenvolvimento económico, nada pretendemos inovar pelo 

mero deJejo de mudança. Ao contrário, adotaremos as mesmas linhas mestras 
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da política que até agora vem sendo seguida com benefícios comprovados para o 
Pais e extraordinários êxitos por todos atestados. Estamos convencidos porém, 
de que a própria continuidade depende da capacidade de mudança em face 
de alterações s·ensíve!s do quadro conjuntural interno e externo. 

As fortes influências inflacionárias que ora nos chegam do exterior respon
deremos com redobrada vigilância na contenção da inflação, mantendo os meca
nismos de controle de preços e salários ainda indispensáveis à contenção de 
pressões altistas. Buscaremos enquadrar o controle dos preços em esquemas nor
mativos melh9r definidos e, ~o que for possível, semi-automáticos, a salvo, por
tanto, do arb1trio pessoal suJeito a erros de julgamento e até a impulsos não 
de todo conscientes, e de modo que nunca se penalizem os esforços válidos de 
melhoria da produtividade nem se estabeleçam privilégios indefensáveis ou dis
paridades entre produtores. A par disso, as medidas monetárias e fiscais cabíveis 
deverão ser tomadas, para proteção do consumidor em geral e das iniciativas 
empresariais, das quais depende o próprio desenvolvimento acelerado do Pais. 

Deve admitir-se, no entanto, que a crise internacional de matérias-primas 
critica exigirá o realinhamento de vários preços internos como os de derivados 
de petróleo, que terão de ascender necessariamente a um justo patamar mais 
elevado, admitido um escalonamento como, por exemplo, entre óleo diesel e 
gasolinas comum ou de superior índice de octanagem, em função da significação 
econômica do consumo. A alternativa a esse realinhamento seria a criação ou 
manutenção de subsídios expressos ou insumidos, por todos os títulos desacon
selháveis e mesmo injustos, por incentivar desperdícios e obrigar muitos, se não 
todos, a pagar pelo consumo conspícuo de poucos. A verdade também deve reger 
no setor de economia. · 

Em todo caso, tais reajustes corretivos não deverão servir de pretexto à reto
mada de corrosivas e irresponsáveis expectativas inflacionárias. Nesse sentido, 
estaremos vigilantes. 

Capital estrangeiro 
Por outro lado, impacto diverso, não menos importante, das mudanças ocor

ridas na estrutura internacional de preços deverá sentir-se em nosso balanço 
de pagamentos. Serão bem mais altas, por conseguinte. as necessidades de ingresso 
liquido de capitais estrangeiros - possivelmente o dobro em 1974 do que precisa
mos no ano anterior. Torna-se pois recomendável a manutenção, em áreas não 
estratégicas, da mesma política sábia de tratamento equânime e até mesmo 
favorecedor que vem sendo concedido ao capital estrangeiro, sobretudo capitais 
de risco, para os quais o Brasil constitui uma área singular de elevada atração. 

Os altos níveis de l!quidez mundial, em particular a d!sponlb!l!dade, em 
busca de aplicações rendosas e garantidas, de vultosos e crescentes recursos em 
capital livre no mundo árabe, ao qual nos llgam antigos e sólidos laços de ami
zade, pela extraordinária participação em nossa vida financeira, econômica e 
cultural de representantes seus, hoje tão bem integrados na sociedade brasileira 
e, por outro lado, a credibilidade internacional que o Brasil granjeou, pelo seu 
excepcional desempenho econômico e, mais concretamente, pelo alto nível de 
suas reservas cambiais, tornam multo viável o ingresso desses recursos, sob a 
forma tanto de capitais de empréstimo como de risco. 

Dívida externa 
Devemos evitar porém que. no futul'o, a dívida externa cresça despropo.~!

tadamente às nossas exportações. Para tanto, importará sobremaneira aumen
tar as vendas ao exterior, agressivamente, ·e el!mlnar quaL~quer desperdícios na 
pauta das importações. Ins!st!remos, ao mesmo tempo, para que tratamento justo, 
se não preferencial c·omo deveria ser, seja dado às nossas exportações pelos países 
mais desenvolvidos, os quais sempre timbraram, por longos anos, em estimular a 
industr!al!zação das área.s subdesenvolvidas ·e não podem agora, paradQxal e !r
respQnsavelmente, bloquear-lhes a exportação de manufaturadQS sob a alegação 
de competição favorecida. 

Prioridade núm·ero um da estratégia econômlca será a de mant·er altas taxas 
de crescimento do produto real, compatíveis com as registradas nos úü!mos anos, 
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objetivando nova etapa, superior de consolidação de uma economia moderna, 
principalmente nas áreas mais desenvolvidas do País. 

O alto nível de investimentos público.s e privados, a vltal!dade de nossa indús
tria e a .potencialidad·e de nossa agricultura justificam a esperança de que po.s
samos continuar crescendo ra-pidamente, não obstan•e as vicissitudes que assal
tam hoje a economia mundial. Para lsso, lmpor-se-ãJo, naturalmente, a revisão 
de prioridades e, não menos ·eSó:encialm·ente, a eliminação de todo desperdício 
de modo a extrair-se o máximo resultado de nosso continuado e intenso esforçÓ 
de desenvolvimento. 

Corredores de exportação 

Assim, a par de uma ação tenaz no sentido de reduzir nossa dependência 
quanto a fontes externas de energ!a - e vai nlss·o um redobrado apelo à pesquisa 
em áreas p.etro:íferas promissoras e ao aumen•o continuado de nossa capacidade 
de refino - ou, pelo menos, de assegurar o suprimento, a prazo médio e se pos
sível longo, do mercado nacio·nal a preços dos mais reduzidos, atenção toda 
especial será dada, na área da infra-estrutura, ao lmpulsionamento do programa 
nacional de corredores de transportes, como solução moderna e integrada para 
os probl-emas da circulação de bens, criados por uma economia já complexa e 
diversificada - tantos corredor~s de exportação como os que ~~;tendam à impor
tação ou a interesses industriais - mas com ênfas·e particular a modernização, 
eletrificação e desenvolvimento do sis•ema ferroviár!o, a ampliação e maior efi
ciência do transporte fluvial e marítimo, dispensando, na medida do possível, 
onerosos afretamentos, ao r·eapare:hamento dos portos e a pavimentação das 
rodovias, A escassez de combustíveis líquidos confere ênfase ainda maior a essa 
prioridad-e, aliás já considerada no Governo Médici, recomendando-se também 
esforços priorl:tários quanto ao !bproveitam.ento racional de novos recursos hidre
létricos ainda disponíveis e quanto a intensiva preparação do País para a era 
da energia nuclear, seja através da pesquisa de jazlmentos de minerais físsels 
seja pela absorção da tecnologia de alta especial!zação, característica desse setor, 
sofisticado, sem que se esqueçam, ademais, as possib!lldades do aproveitamento 
de outras fontes de energia com o carvão, o xlsto e a energia solar, por exemplo. 

Setor industrial 

No setor industrial, cabe salientar a Importância de alcançarmos, no mais 
curto prazo, nossa maioridade em dois setores básicos, além do siderúrgico -
o da indús•ria eletrôn:ca, especia:mente quanto a computadores, e o da indústria 
de bens de capital que ainda n~s oferece a possibilidade de substituir importa
ções. Da mesma forma deveremos reduzir nossa dependência de fontes externas 
no que respeita a matérias-primas básicas, como, princ:.palmente, metais não
ferrosos e produtos químicos, inclusive fertilizantes e .petroquímicos. 

Em particular, na mineração - desafio prlorÚ;ário a que devemos atender 
dec:didamente até fins desta década - urge incen•ivar a pesquisa e a lavra em 
moldes adiantados, atraind·O a colab·oração indispensável da iniciativa privada, 
com vistas tanto a satisfazer nossas próprias necessidades cada dia mais acres
cidas de um consumo ainda excess!vam•ente dependente do exterior, como de
senvolver mais a exportação de minerais abundantes no País na forma mais 
nobre possível. 

No que se re·fere a.o setor critico do desenv.olvlmoento tecnológico, com aplica
ção especial nos setores indus•r!al, da agropecuárla e da infra-estrutura, tratare
mos de criar instrumentos que Induzam as empresas, privadas e púb:Icas, nacio
nais e as estrangeiras com sede no País, a S•e engajarem no esforço primacial 
de elaboração e adaptação da tecnolDgia. Nesse particular, sendo notoriamente 
escassas nossas dlsponib!lldades, tanto em capital como, sobretudo, em pessoal 
qual!ficado, daremos nítida prioridade à tecnologia relativa ao aproveitamento 
de recursos tropicais ·autóc'ones, não disponível por certo no exterior, recorrendo 
sem vexame, nos demais, ao cabedal d·e conhecimentos já desenvolvidos em outros 
países, pelo qual .pagaremos nada mais que o justo .preço, tanto em termos de 
divisas como de garantias, sob estrita vlg!lânc:a que resguarde uma autêntica 
transferência de tecnologia sempr-e atual!zada e, assim, a futura autonomia do 

.. 
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Pais. As grandes empresas estatais caberá proeminente papel no desenvolvimento 
tecnológico nacional - pois são evidentes as deficiências, para tanto, do empre
sariado privado em geral. Proeminência caberá também aos órgãos d,e pesquisa 
mantidos ou apoiados pelo Governo, cujas atividades precisam ser bem coorde
nadas e orientadas, e.sp8cialmente para o setor <la pesquisa aplicada e dev!da
mente entrosadas com as atividades dos possíveis usuários no campo empre
sarial. 

Não desculdaremo.s, por outro lado, de !lmitar .a mais possível, as alarmantes 
desenconomias que entre nós resultam do desperdício Irresponsável na utlllzação 
de recursos naturais, mesmo os mais e.scassos, a.sslm C·omo .de v'elar pela adoção 
de práticas racionais contra a poluição ambi·ental, va1endo-nos da dramática 
experiência de outros países, embora sem descabidos exageros que venham a 
to':her o nos.s·o desenvolvimento econõm:co. 

Nossa estratégia de desenvolvimento continuará voltada, por outro lado, 
para a conjugação da ocupação ec·onômlca do território brasileiro com o lmpul
slonamento à produção agrícola, pecuária, agrolndustrlal e à indústria de mine
ração, em ál'sas novas do Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia, tendo em vista 
inclusive a exportação. 

Agricultura 

Trata-se, muito em especial, pela expansão da fronteira agrícola nessas 
áreas, bem como pelo aumento <la produção em áreas já ocupadas, onde o preço 
da terra em exagerada ascensão impõe milagres de produtividade de dar ao 
Brasil condições efetivas para realizar plenamente sua vocação de g;ande supri
dor mundial de produtos agrícolas, pecuários e agroindustrlais não tradicionais 
- a soja, o sorgo, milho, carne, madeira e celulose,. frutas tropicais e alimentos 
Industrializados. As oportunidades que S•e oferecem ao Pais nesse particular 
são excelentes em face da fome mundial por produtos tais' e das exigência~ 
crescentes de nossa população em franca expansão, seja numérica, seja em sua 
capacidade de demanda efetiva, tratando-se. ademais, de setor em que se pode 
esperar resposta bem mais rápida às medidas de promoção e incentivo. 

Justo é reconhecer que, desde 64, multo se tem feito pela nossa agricultura 
se não tanto pela pecuária, especialmente no campo do crédito rural e do 
mecanismo dos preços mínimos. Ressaltemos, por outro lado, que os preços 
médios recebidos pelos agricultores têm subido, nos últimos anos, em proporção 
bem superior aos preços industriais. Contudo, em matéria de agropecuária, 
ainda temos longo caminho a percorrer, seja no apel'feiçoamento dos próprios 
mecanismos de crédito e de preços de seguro e extensão rural, assistência técnica, 
pesquisa e seleção genética, seja também na difusão do uso de insumos modernos, 
de armazenagem e formação de estoques reguladores, e seja ainda no aperfei
çoamento dos mecanismos de comercialização. E Isso, no fundo, é bastante 
promissor, pois mostra quanto pod·eremos multiplicar nossa produção, a prazo 
curto, se aplicados remédios adequados a tais deficiências. 

Nesse quadro, talvez o problema mais importante a enfrentar seja o de 
como levar ao setor agrícola, em amplas proporções, a capacidade empresari~l 
que já se mostrou capaz de criar a economia industrial e urbana que o Pa1s 
hoje apresenta. Instrumentos novos e eficazes deverão ser criados com vistas 
a !mplantar-.se, nas diferentes regiões agrícolas e a exemplo do que já se 
vem fazendo em áreas do Centro-Sul, a empresa agrícola, com estrutura e 
coonportamento comparáveis à empresa industrial e de Sfll'V'iços. Isso, sem 
prejuízo das preocupações sociais do Governo quanto ao desenvolvimento rural. 

Programas como o de Integração Nacional, PROTERRA, PROVALE e 
PRODOESTE, em sua nova etapa, deverão levar em conta a dlretriz antes 
definida. 

Serão complementados por novos programas diretamente orientados para 
essa frente prioritária, como o programa de áreas integradas do Nordeste, já 
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em início de execução, e o programa de agroindústria do Nordeste, com pro
jeto em fase final de elaboração. 

Desta forma, o esforço de integração nacional adquire nova dimensão - a 
ocupação de espaços praticamente virgens irá não apenas contribuir para a 
expansão do emprego e do produto interno bruto, mos permitirá ao País, 
ademais, sem prejuízo do abastecimento interno, ampliar expressivamente o 
volume de suas exportações para obtenção de divisas cada dia mais indispensáveis. 

Setor Empresarial 

No panorama mais amplo da estrutura empresarial do País cabe assinalar 
que da evolução recente da economia nacional, tem resultado o espetacular 
aumento, em eficiência e dimensões, das grandes empresas estatais e a parti
cipação cada vez maior da empresa privada estrangeira, ao mesmo passo que 
relativa estagnação da empresa privada nacional. Urge, pois, cuidar do forta
lecimento deste último setor empresarial para que venha a ocupar o lugar de 
equilíbrio que lhe compete, até mesmo para maior conforto e estímulo aos 
outros dois setores, hoje praticamente em confrontação direta. 

No campo estritamente financeiro, ao ressaltar o surpreendente potencial 
d·e poupança da população que as estatísticas comprovam, cumpre reconhecer 
que se impõe ao Estado cuidar do pronto saneamento e do paulatino e seguro 
fortalecimento do mercado de capitais, não rec·eando a captação de recursos 
externos sob ajustado controle, nem ~~;bandonando, à própria sorte, os p·equenos 
investidores, inclusive nas minorias notadamente desprotegidas das sociedades 
anónimas. Meu Governo reconhece as suas responsab1!ldades n-esse particular 
e buscará adotar prontas e eficazes medidas. 

Os setores bancários e securitários receberão, por sua vez redobrada aten
ção, com vistas também a saneá-los e fortalecê-los, orientando-se conveniente
mente a aplicação das reservas. 

Nisso tudo, cumpre ao Governo, em primeira linha, dar o bom exemplo, pela 
austeridade nos gastos públicos, vigilante controle da aplicação dos recursos 
orçamentários e extra-orçamentários, pronta correção dos desmandos que v·enham 
a ocorrer. E algumas medidas, de valor antes simbólico que real, deverão ser 
adotadas d·esde logo, como nas viagens ao exterior de membros do Governo, 
por exemplo, a fim de que se caracterize o modelo de contenção das despesas, 
desde o mais elevado escalão da administração. 

Bem-estar social 

No campo social do bem-estar do povo, importa ressaltar que a estratégia 
de desenvolvimento adotada, respeitando embora a prioridade essencial que 
se: deve dar ao crescimento do produto real, preocupa-se, sobl'emaneira, com a 
universalização dos benefícios que se. forem al~ançando, a fim de que o elevado 
aumento esperado na renda per cap1ta do Pa1s, para esta década - da ordem 
de 100% -, não seja apenas um indicador abstrato, mas conduza realmente à 
melhoria dos padrões de vida de todas as camadas sociais. 

o censo de 1970, a despeito de suas imprecisões, revelou que as deslgu!ll
dades individuais de renda se mostravam muito mais acentuadas entre nós do 
que na maioria dos países do mundo ocidental; que os benefícios do desenvol
vimento, na década de 1960, foram colhidos, em sua maior parte, pela camada 
mais rica da população economicamente ativa; e que o hiato entre os salários 
da mão-de-obra qualificada e não qualificada era desmedidamente intenso em 
relação aos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, persistem agudas dispa
ridades económicas regionais que expõem o c·ontraste de um Centro-Sul razoa
velmente desenvolvido com um Norte e Nordeste ainda flagrantemente conta
minados pelo subdesenvolvimento. A política de incentivos fiscais, se impediu 
que os desníveis !'>egionais se agravassem, não teve força suficiente para corrigir, 
de forma significativa, os desníveis de produtividade e de renda per capita. 

• 
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Distribuição de renda 

Um exame detido do problema revela que a melhoria da distribuição de 
renda, para compatibilizar-se com a manutenção de altas taxas de crescimento 
econômico, é processo que demanda tempo e racionalidade. o distributivismo 
fácil que tenta atenuar as desigualdades individuais pela prodigalidade no 
reajuste dos salários nominais, está fadado ao fracasso pelo que gera de tensões 
inflacionárias, de limitação das oportunidades de emprego e de mutilação do 
potencial de poupança e de desenvolvimento. Nossa experiência anterior na 
Revolução de 1964 e experiências semelhantes em outros países desabonam defi
nitivamente esse distributivismo emocional. A melhoria da distribuição pessoal 
da renda terá que resultar, em primeiro lugar, da valorização do homem pela 
educação e pela politica de desenvolvimento e de criação de empregos e, em 
segundo lugar, do aperfeiçoamento da política fiscal, da criação de fundos insti
tucionais de poupança pertencentes aos trabalhadores e da melhoria da saúde 
e da assistência social. A propósito, é alvissareiro registrar a atual escassez de 
mão-de-obra, inclusive nos menores níveis de qualificação - sinal de que os 
frutos do desenvolvimento estão atingindo as camadas menos favorecidas da 
força de trabalho, num sintoma sugestivo de melhoria da distribuição de renda. 

No que diz respeito às desigualdades econômicas regionais cabe, em primeiro 
lugar, aprimorar os mecanismos de utilização dos incentivos do Imposto de 
Renda, melhorando os critérios de seleção dos projetas, adaptando-os à.s vanta
gens comparativas de cada região e assegurando o equilíbrio entre a oferta 
e a procura de incentivos. E, em segundo lugar, aperfeiçoar o sistema de 
distribuição das rendas tributárias, de modo a permitir maior equilíbrio entre 
as taxas de desenvolvimento das diferentes unidades da Federação. Nesse parti
cular, cabe dizer que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, se representou 
notável progresso em relação ao antigo Imposto sobre Vendas e Consignações, 
ainda distribui inadequadamente a renda final entre regiões. 

Educação, Saúde, Ha.bita.ção 

No quadro mais geral do aperfeiçoamento de nosso potencial humano -
e o homem brasileiro, sem distinção de classe, raça ou região onde viva e 
trabalhe, é o objetivo supremo de todo o planejamento nacional - o Governo 
Federal, nas suas prioridades, colocará recursos suficientes para novos progra
mas especiais nos campos principalmente da educação, da cultura e da saúde, 
em moldes a serem definidos no novo plano nacional de des·envolvimento. 

De qualquer modo, coordenando, apoiando, controlando ou complementando 
as atividades a cargo dos Estados da Federação e dos municípios, cuidar-se-á 
muito especialmente: 

- da universalização do ensino de 1.0 grau, buscando atingir-se as metas, 
ambiciosas mas justas, da recente reforma básica do ensino, em implantação; 

- da melhoria, em qualidade, do ensino de 2.0 grau, dando-lhe o saudável 
conteúdo profissionalizante e terminativo que ora deve inspirá-lo, mas que exige 
tempo e abundantes recursos novos em professores habilitados e em material 
didático e de treinamento - todo um amplo programa a cumprir-se, inclusive 
através de bem orientada politica de incentivos aos estabelecimentos particulares 
do ramo; 

- do ensino técnico e preparação de mão-de-obra qualificada, nos vários 
niveis exigidos pelo desenvolvimento do Pais; 

- de uma reforma universitária que objetive a instituição de universidades 
polivalentes e multinacionais, bem integradas na sociedade, multiplicando-se 
as ofertas de cursos de curta duração e incentivando-se, sob vigilância mais 
severa, os cursos de pós-graduação, mas sempre visando priorl:tariamente _a 
melhoria da finalidade e eficiência do ensino superior, cuja notavel expansao 
acelerada dos últimos anos, dentro da idéia generosa e democrática de ampliar 
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a.s oportunidades de formação universitária, não poderia deixar de abrir margens 
ao perigo da redução qualitativa; 

- da erradicação definitiva do analfabetismo de adultos, transferindo-se 
desde logo os recursos que paulatinamente venham a ficar disponíveis, para o 
ensino supletivo doe 1.0 grau, voltado para as necessidades dos recém-alfabetiza
dos mais jovens· e aproveitando-se, em ambos os casos, a válida experiência do 
MOBRAL para campanhas nos setores da educação sanitária, da medicina pre
ventiva, da coleta de dados estatisticos e da difusão da cultura, entre outras; 

-do apoio às atividad.es culturais, estimulando a criatividade, de um lado, 
e possibilitando maior acesso a nosso rico património cultural, ainda insuficiente
mente conhecido; 

- da educação fisica e da prática dos desportos, como valiosos elementos 
de aperfeiçoamento dos valores morais do indivíduo e de elevação de sua capaci
dade física, componentes indispensáveis de uma política de desenvolvimento 
social e de integração nacional; 

- do saneamento básico e da medicina preventiva, para o que se tratará. 
de dar remédio à carência crítica de profissionais especializados que hoje limita 
quaisquer esforços, e de promover, desde logo, a integração dos Institutos de 
pesquisa nas atividades programadas; 

- do fortalecimento ~a estrutura sindical, tanto na cidade como no campo, 
possibilitando-se a seleçao de uma l!derança autêntica e mobilizando-se os 
sindicatos para sadia cooperação às atlvidades culturais e educativas, inclusive 
a educação sanitária e educação física; 

.-. da implantaç~~ efetiva das regiões metropolitanas para cobertura do 
def1clt de serviços bas1cos nas grandes áreas urbtanas do País, principalmente 
quanto a transportes coletivos, água, esgotos, combate ao crime e zoneamento 
dand~-se relevo ao papel que assume, hoje em dia, o encaminhamento d~ 
soluçoes modernas e de grande porte para os transportes de massa, como único 
meio eficaz de reduzir, reallsticamente, a dependência excessiva em relação 
ao uso do transporte individual; 

- do aperfeiçoamento do mecanismo técnico, administrativo e financeiro 
dos programas do Banco Nacional da Habitação, ampliado em suas funções 
como principal agente financeiro especializado para o complexo das atividades 
básicas do desenvolvimento urbano, objetivando-se em particular, no setor de 
habitação, proporcionar melhores oportunidades para as classes da população 
de menor poder aquisitivo e recorrendo a uma descentralização operacional por 
todo o território nacional, em articulação com Estados e Municípios; 

- do atendimento urgente ao grave problema do menor abandonado, que 
Infesta sobretudo os grandes centros urbanos; e 

- da modernização do arcaico e desumano sistema penitenciário existente 
no País. 

Tal conjunto de atlvidades exigirá a aplicação de recursos vultosos, sem 
dúvida, mas constitui, de fato, Investimento de alta rentabilidade reflexa, a. 
prazo médio ou longo, no próprio desenvolvimento económico do País e exige 
Imperiosamente a implantação de um rigoroso sistema de controle na base da 
computação de índices da produtividade real p.elo confronto entre custos e 
benefícios. 

Novos órgãos 
Por outro lado, a experiência acumulada J?-OS últimos anos em matéria de 

política de desenvolvimento recomenda uma serie de aperfeiçoamentos Institu
cionais na legislação geral e no funcionamento da cúpula governamental. Nesse 
sentido estou remetendo ao Congresso Nacional dois projetas de lei, o primeiro 
reform~lando a estrutura ministerial, o segundo modificando a composição e 
as atribuições do conselho Monetário Nacional, além de um Projeto de Lei 
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Complementar, visando a programação Integrada dos recursos do PIS e do 
PASEP. 

O primeiro proj·eto transforma o atual Ministério do Planejamento e Coorde
nação-Gera! em secretaria do Planejamento, órgão de assessoramento direto 
da Presidência da República; cria o Ministério da Previdência e Assistência 
Social, o qual se encarregará do sistema previdenciário e da assistência social 
que assim ganha um status correspondente a alta prioridade que o Governo 
atribui a esse setor; cria o Conselho Nacional do Desenvolvimento e aperfeiçoa 
os mecanismos de coordenação interministerial. 

O segundo projeto remodela o Conselho Monetário Nacional, simplificando a 
sua estrutura, assegurando harmonia entre as suas del!berações e as diretrizes 
traçadas pelo Poder Executivo e retirando-lhe as atribuições relativas à politica 
nacional do abastecimento. Estas passarão a ser executadas conjuntamente 
pelos Ministros Che·fe da Secretaria do Planejamento, da Fazenda, dos Transpor
tes e da Agricultura, sob a coordenação deste último. 

Os dois projetas de lei citados, ressaltando o caráter orgãnico e integrado 
que se quer emprestar à ação do Gov.erno, representam o primeiro passo no 
sentido de aperfeiçoar as nossas instituições dentm da linha de continuidade 
administrativa. Outros aperfeiçoamentos naturalmente se imporão com o correr 
do tempo, a começar pela simplificação do esquema administrativo, diminuindo
se a prejudicial duplicação de órgãos e a superposição de funções, sempre que 
possiv·el, e pelo remanejamento dos que não se encontram bem enquadrados 
em alguns Ministérios, devendo s·er deslocados para outro. 

As regras do jogo 

O desenvolvimento do nosso sistema financeiro, os mecanismos de acompa
nhamento e de controle de preços, a participação das empresas multinacionais 
t.êm sido guiados por muitas regras nâ.Q escritas e por critérios nem sempre 
explícitos que vêm sendo formados pelo consenso das autoridades no seu diálogo 
com o setor privado. Já adquirimos suficiente experiência para que, agora, 
explicitemos as regras d·o jogo, de modo a simplificar a administração pública, 
a fortalecer a confiança dos empresários e assegurar a igualação das oportuni
dades. Do mesmo modo, pr.ecisaremos aprimorar o funcionamento do nosso 
sistema financeiro, agll!zando-o de acordo com as exigências do desenvolvimento 
e aperfeiçoar o sistema fiscal, particularmente o Imposto de Renda e o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias, tornando-os socialmente mais eqüitativos e 
economicamente mais funcionais. 

Outra preocupação que assalta desde logo o Governo diz respeito à excessiva 
multipl!cídade de leis, decretos e regulamentos, muitas vezes dificultando a 
interpretação e a correta aplicação; será empreendido grande esforço para a 
necessária consolidação e, em certos casos, atual!zação. 

Para finalizar, devo recomendar aos senhores Ministros interesse particular 
p·or um melhor entrosamento dos órgãos ministeriais e das centrais do sistema 
nacional de informações, assim como articulação bem coordenada entre as 
assessorias de Imprensa da Presidência e dos diversos Ministérios. 

Quanto às Forças Armadas, reservar-me-e! para apresentar minhas diretri
zes gerais na primeira reunião do Alto Comando que se realizará nos próximos 
dias. 

Muito obrigado." 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) 

Item 2: 
Discussão, em turno único, da redaçãoQ final (oferecida pela C~lssã~ 

de Redação em seu Parecer n.0 70, de 1974) do Projeto de Resoluçao n. 
6, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 
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1968; 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos (SiPl, possa elevar o montante de sua divida: 
consolidada, mediante contrato d·e empréstimo destinado à aquisição e 
instalação de uma usina de tratamento de lixo domiclllar. 

Em discussão a redação fina:!. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da pal~vra vou en-

cerrar a discussão. (Pausa.) ' 
Encerrada. 
A redação final é considerada d·e,finitivamente wprova:da, nos termos do 

art. 362 do Regimento Interno. O pro·jeto vai à promulgação. 
l!J a seguinte a redação final aprovada: 

'Redação final ~o Projeto de Resolução n.0 6, de 1974. 
Faço sab-lr que o Sena:do Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso vr, 

da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAIO N.0 , DE 1974 
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 • 58, de 1968, 79, de 

1970, e 52, de 1972, para pernútir que a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo, possa elevar o montante de sua dívida 
consolidada, mediante contrato de empréstimo destinado à aquisição e 
instalação de uma usina de tratamento de lixo domiciliar. 

O Senado Federal resolve : 
Art. 1.0 - l!J suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58; 

de 1968, revLgorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para: permitir que a ·Pref.eitura Municipal de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que ~quela Pre
f.eitura possa contratar empréstimo junto à rede bancária oficial ou particu'a:r, 
destina:do à ruquisição e instalação de uma usina de tratamento de lixo domiciliar, 
naquela cidade. 

Art. 2.0 -Esta: resolução ·entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR .. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 3: 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.o 2·5, de 
W74, apresentado pela Comissão Diretora, que altera os valores re
tributiHJs das escalas de vencimentos dos Grupos de que tratam as iLeis 
n.os ·5.900, de 9 de julh<l de 1973; 5.903, de 9 de julho de 1973 e 5.975, 
de 12 d'e dezembro de 1973 .e dá outras pr<lvidências, tendo 
PAIRJEJC!Emrn:S, sob n.os 64 e 65, de 1974, das Comissões 
_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o proJeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para discuti-!o, 

vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Sena:dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está ruprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
Esg<~tada a matéria da Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, redação final de 
proposição aprovada na Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do pltl'ágraJfo 
único, do art. 358, do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, 
vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretár!o. (Pausa,) 

:11: lido o seguinte: 

PARECER N.0 80, DE 19'74 

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n.0 25, de 1974. 

Relator: Sr. José Augusto 

A Comissão apresenta: a redação final do !Projeto de Lei do Senado n.o 25, 
de 1974, que altera os valores retributlvos das escalas de vencimentos dos Grupos 
de que tratam as Leis n.0s 5.900, de 9 de julho de 19'13, 5.903, de 9 de julihO 
de 1973, e 5.M5, de 12 doe dezem·bro de 1973 e dá outras providências. 

Sala das Comissões, de aJbril de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente 
- José Augusto, Re~ator - Wilson Gonçalves - José Lindoso. 

ANEXO AO PARlECER N.0 80, DE 1974 
Redação final do Projeto de Lei dio Senado n,0 25, de 19'74, que al

tera os valores retributivos das escalas de vencimentos dos Grupos Ide 
que tratam as Leis n.0s 5.900, de 9 de julho de 19'73; 5.903, de 9 de 
julho de 19'73; e 5.9'75, de 12 de ·dezembro de 19'73 e dá outras provi
dências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - As escalas de v·encimentos dos Grupos do Quadro Permanente 
do Senado Federal, ~:tprovadas pelas Leis n.os 5.900, de 9 de julho de 1973, 5.903, 
de 9 de julho de 1973, e 5.9'715, de 12 de dezembro de 19·'713, passam a vigorar 
com os valores constantes ão Anexo desta Lei. 

Parágrafo único Os proventos dos !nativos serão atual!zados na base dos 
valores constantes do Anexo referido neste artigo, pa:r.a cada categoria e nível 
correspondentes do pessoal em atividades, nos termos da Lei n.o 2.622, de 1.0 

de outubro de 19•55, independentemente de prévia aposti!a nos respectivos tí
tulos. 

Art. 2.0 - Os valores retrlbutivos decorrentes do disposto nesta Lei vi
gorarão a partir de 1.0 de março de 1974 e a despesa resultante será atendida: 
com recursos orçamentários. inclusive na forma prevista no art. 6.0 , item I da 
Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que estima a receita e fixa a despesa 
da: União para o exercício de 1974. 

Art. 3.0 - Esta Lei entra. em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Níveis 

SF-DAS- 4 
SF-DAS- 3 
SF-DAS- 2 
SF-DAS- 1 

ANEXO (ART. l,O) 

I - Grupo - Direção e Assessoramento Superiores 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

o • o •• o o • o • o •••• o o • o o • o • o •• o • o o ••• o •• o • o ••• o o o • o • o o o o • o o • 

• o ••••••••• o •• o o ••• o •••••• o • o •• o •• o o o • o o • o o o ••••• o • o o • o • 

o o o • o •• o •••• o • o • o o o • o •• o o o • o ••••••• o o o •••• o o •• o o o o •• o •• o 

o • o • o o o • o •• o o •• o o ••• o • o •• o • o ••••••••• o • o •••••••••• o ••• o o 

7.880,00 
7.480,00 
6.930,00 
6.390,00 
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U - Grupo - Atividades de Apoio Legislativo 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

SF-AL 
SF-Al. 
SF-AL 
SF-AL 
SF-AL 
SF-AL 
SF-AL 
SF-AL 

8 ....................................................... .. 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

••••••••••••••••• o ••••••• o •• o • o o • o ••••••••• o o o ••••••••••• 

•••••• o ••••••• o • ' ••• o •••••• o • o ••••••••••• o ••••••••••••• o • 

•••••••••• o o ••••••• o ••••••• o o • o ••••• o •• o o •• o ••••• o •• ' ••• o 

••••••••••••••• o o ••• o ••••••• o •••••• o ••••• o •••••• o ••• o • o •• 

••••• o •••••••••• o ••••• o ••• o •• o • o ••••• o • ' ••••••••••••••••• 

o ••••• o • o o ••••••••••••• o ••• ' •••• o •• o ••••••• o ••••••• o •• o •• 

•••• o •• o •••••••••••• o • o ••• o • o ••• o o o o ••••••••• o ••••• o ••••• 

m - Grupo - Serviços Auxiliares 

SF-SA 
S!F-SA 
SF-SA 
SF-SA 
SF-SA 
SF-SA 

6 ....................................................... .. 
5 
4 
3 
2 
1 

o •• o ••• o ••••••••• o ••• o ••• o o • o •••••••••••••••••••• o • o ••••• 

•••• o •• o o o o ••••• o •• o •• o o ••••• o ••••• o •• o •••• o •••• o ••••••• o 

o o o o o o o o o • o • o o o ••••••• o •• o ••••••• o • o •• o ••••••••• o o •••••• o 

•••••••••• o ••••••••••••••••• o • o ••••• o o •••••••••••••••• o •• 

••• o o ••••• o ••••••• o ••••••••••••• o •••••• o •••• o o • o ••••••••• 

IV - Grupo - Serviço de Transporte Oficial e Portaria 

SF-TP- 5 •••.••••••• o o •••••• o •• o. o. o o ••••••• o •••• o ••••••• o ••••••••• 

SF-TP 4 
SF-TP 3 
SF-TP 2 •• o •••••••••••••• o •• o •••••••••• o ••••••••• o ••••••••• o •••• o 

SF-TP 1 

V Grupo - Outras Atividades de Nível Superior 

SF-NS- 7 
SF-NS 6 •••••••• o •• o o •••••• o o ••••••••••••••• o o •••• o ••• o ••••••••• o 

SF-NIS 5 •• o •••••••••••••• o ••••••••• o o ••••••••• o ••••••••• o •••••••• 

SF-NS 4 •••••• o ••••• o • o •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o ••• o 

SF-NS 3 
SF-NS 2 
SF-NS 1 •• o •••••••••••• o • o •••••••• o •••••••••••• o ••••••••••••••••• 

VI - Grupo - Artesana.to 

SF-ART- 5 ........................................................ . 
SF-ART- 4 ........................................................ . 
SF-ART- 3 ................... · ···· · ······· ·· .............. ···· ··· · · 
SF-ART- 2 ........................................................ . 
SF-ART- 1 ....................................................... ·· 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
3. 740,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

2.380,00 
2.040,00 
1.630,00 
1.080,00 

950,00 
610,00 

11.290,00 
1.08(),00 

950,00 
740,00 
540,00 

5.570,00 
4.960,00 
4.620,00 
4.080,00 
3.870,00 
3.460,00 
3.120,00 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 

o SR. PRESIDENTE <Pa.ulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento de dis
pensa de publicação de redação final, que vai lido pelo Sr. 1.0-Secr<!tário. 

Jl: lido e aprovado o seguinte: 

REQUEruMIENTO N.0 46, DE 1974 

Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publi
cação, para Imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei 

• 

t 

" 

• . 
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do Senado n.0 25, de 1974, que altera os valores retributivos das escalas de venci
mentos dos Grupos de que tratam as !Leis n.os 5.900, de 9 de julho de 1973. 5.903, 
de 9 de julho de 1973, e 5.975, de 12 de dezembro de 1973 e dá outras prcMdências. 

Sala das Sesões, 17 de abril de 1974. - Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em conseqüência da aprovação do 

requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria. 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senador.es quiser discuti-la, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRE,SIDENTE (Paulo Torres) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos. 

~ SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupei a tribuna 
nos ultimas dias, por cinco vezes, para comentar, analisar e pedir providências 
sobre as en~hentes que assolaram meu Estado, notadamente a região sul de 
Santa Catarma e, mais especificamente, a progressista cidade de Tubarão. 

Volto à tribuna, nesta tarde, para cumprir novo dever, certamente mais 
enobrecedor do que aquele de solicitar medidas e ajuda para minorar os sofri
men~o~ dos qu~ labutam nas áreas atingidas, qual seja o de externar a profunda 
grat1dao - mmha e de meus coes•taduanos - a todos os que emprestaram sua 
valiosa colaboração. 

Sensibilizada por apelos e imagens que descreviam a extensão da caJ.ami
da~e, a Nação brasileira - povo e Governo - levantou-se em movimento de 
sol!?ariedade de dimensões poucas vezes testemunhada em nosso Pais; a ele 
se JUntou, de form·a ·emocionante até, a fraternal ajuda de países amigos. 

Desejo, Sr. Presidente, em primeiro lugar, registrar meus sinceros agradeci
mentos aos meus Colegas do Senado Federal pelas repetidas e candentes mani
festações de solidariedade que recebeu a comunidade catarinense no decorrer 
das diversas intervenções em que o assunto foi, nesta Casa, a·bordado. 

Em segundo lugar desejo manifestar o profundo reconhecimento da gente 
catarlnense ao Governo do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel. 
Santa Catarina recebeu a visita de seis Srs. Ministros de Estado: o das Minas 
e Energia, Sr. Shigeaki Uekl, como representante pessoal de Sua Excelência, que, 
de forma extraordinariamente rápida, adotou todas as medidas, através da 
ELE'I1ROSUL - subsidiária da ELETROBRAS -, para restabelecer o funciona
mento da Usina Termelétrica Jorge Lacerda, de cujas quatro ·turbinas duas de 
50.000 KW já estão operando e r·econstruir as nove torres da linha de trans
missão Tubarão-Lages, destruidas pela torrente; o das Comunicações, coman
dante Quandt de Oliveira, que determinou, de imediato, a a:quis!ção de duas 
centrais telefónicas provisórias, cada uma com 200 linhas, a primeira já em 
operacão e a segunda em processo de Instalação, e o apressamento da instalação 
da central definitiva, com cerca de 4. 000 linhas; o da Saúde, Dr. Paulo de Almei
da Machado, que superintendeu todo o trabalho de defesa sanitária em execução 
pelas unidades das Forças Armadas e pela Secretaria de Saúde do Estado; o do 
Interior, Sr. Maurício Rangel -Reis, que solicitou a abertura dos créditos especiais 
para atender às despesas de emergência; o da Agricultura, Engenheiro Alysson 
Paulinelll, que providenciou a recuperação das lavouras e dos rebanhos at,ingi
dos; e, mais recentemente, do Ex.mo Sr. Ministro do Trabalho e Prevl.dencl.a 
Social, Deputado Arnaldo Prieto, a quem tive a honra de acompanhar. Sua Exce
lência contando com a assessoria do Presidente do INPS, Dr. Haroldo Moreira. 
do Sr: Secretário do Trabalho, Dr. Gilson Vianna, do Diretor do De·partamento 
Nacional de Mão-de-Obra, Dr. salles Pupo, e do Direotor do liPASE, Dr. José 
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Gallotti Peixoto, representante do Presidente da autarquia, promoveu uma série 
de medidas destinadas a atender os problemas relativos à área de atuação de 
seu Ministério. Esteve, também, presente à região o Dir.etor do Banco do Brasil, 
Gel. Walter Peracchi Barcellos, que ditou uma série de normas capazes de dar 
sustentação às atividades econômicas da região, aLtamente comprometidas. 

O Governo federal prestou, assim, inestimável ajuda desde os primeiros Ins
tantes - os mais dramáticos da catástrofe. Dei notícia, no pronunciamento que 
se seguiu à visita que procedi à região castigada, das atividades que vinham 
sendo executadas por nossas Forças Armadas no atendimento aos flagelados e 
na manutenção da ordem pública; creio de justiça destacar, neste momento, a 
profunda grilltidão das populações do sul catarlnense aos seus irmãos do Exérci
to, Marinha e Aeronáutica, pois muitas vidas preciosas lhes são devidas. 

A presença do Governo federal não se viu restrita às medidas iniciais de 
emergência; ela já se faz sentir nas providências, rpor muitos solicitadas, no 
sentido da reconstrução do que ·as forças da natureza destruíram. Permito-me 
colocar em relevo, dentre elas, as seguintes: 

- liberação de verba especial no valor de Cr$ 140.000.000,00 destinada ao 
Ministério dos Transportes, para a reconstrução e modernização da Estrada de 
Ferro Teresa Cristina, responsável pelo ·transporte do carvão catarinense; 

-inclusão, na programação orçamentária para 1975, de dotação no valor de 
Cr$ 66.000.000,00, destinada à eletrificação daquela mesma ferrovia, que liga as 
zonas carboníferas ao terminal de Imbituba; tal medida deve-se à exposição de 
motivos encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República pelo 
Sr. Ministro do Planejamento, Sr. Reis Velloso; 

-alocação de recursos da ordem de Cr$ 75.000.000,00 destinados à recupera
ção das rodovias BR-101 e BR-470; e 

- aprovação de dotação especial, no valor de Gr$ 10.000.000,00, ·a ser apli
cada em obras de infra-estrutura na cidade de Tubarão. 

Aos governo,s dos Estados vizinhos - Rio Grande do Sul e iParaná - cabe es
pecial reconheCimento pela ajuda que prestaram enviando remédios alimentos 
agasalhos, cober·tores e colchões, ajuda esta que não pode ainda esmorecer pois 
tais recursos permanecem carentes nas regiões assoladas. ' 

Na quinta-feira da Semana Santa tive ocasião de voltar à região, visitando 
as cidades de Araranguá, Criclúma e Tubarão e pude testemunhar, a par do 
quadro de destruição verdadeiramente inédito, o ânimo .e a disposição dos prefei
tos municipais, das demais autoridades e do povo em geral, para o trabalho de 
reconstrução que já se inicia. É pois com absoluta confiança que a comunidade 
catarinense acompanha o trabalho do Governo federal sob o comando do Exce
lentíssimo Senhor Presidente d·a República, General Ernesto Geisel, de cujos 
resultados espera solução capaz para os problemas criados com a calamidade 
que a atingiu. 

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora, orador inscrito. 

o SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, srs. Senadores, devemos prosse
guir, hoje, a apresentação de dados atuallzados referentes ao setor externo de 
nossa economia, no período 1969-1973. 

Antes, porém, uma comunicação à Casa. Ontem conta já demos, mais uma 
vez, a este .Plenário, do drama aJqul aflorado, não por demais, que aflige o nosso 
Estado 

Nesta tarde, antes de aqui virmos, a Bancada Federal cearense, com o Presi
dente da Câmara dos Deputados à frente, coroando os entendimentos pessoais 
por nós e outros representantes havidos com o Poder Executivo, esteve com o 
Ex mo Sr. Ministro do Interior, o eminente homem público, agrônomo e econo
ml~ta Maurício Rangel Reis, tratando das providências Imprescindíveis a con
jurar 'os efeitos catastróficos das inundações que martirizaram ·e martirizam nos
so Estado. 

i .. 
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Do que ouvimos de S. Ex.", após a exposição feita de nossos tormentos, con
vicção nos ficou de que o Governo Geisel, rutento ao sofrimento do povo nordes
tino, deflagrou um progra.ma de auxílio, não só àquela r·egião como às demais 
afetadas, que o consagrará à memória das populações aflitas: assistência imedia
ta ·aos flagelados; reconstrução das rodovias danificadas; solução, a médio prazo, 
dos problemas atinentes às inundações nas áreas prioritárias do território pá
trio: Porto Alegre, Canoas, norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, 
delta do Parnaíba, região do pantanal de Mato Grosso, Rio Grande do Norte e 
Ceará; financiamento a longo prazo para recuperação da indústria, comércio e 
a-gricultura afetados. Forma, tudo isto, um elenco de medidas que, honrando uma 
administração, redimirá toda uma zona que, repetimos, ferreiro da maldição, 
ora enfrenta secas calamitosas em um lugar, estiagem parcial em outras, ora 
enchentes devastadoras, como as atuais. 
. Faltaríamos, pois, a elementar dever de justiça, não estaríamos fazendo jus 
a conflan~a que, em termos desvanecedores, nosso povo nos deu prova, através de 
um seu pronunciamento nas urnas, se de um lado não fizéssemos mais um apelo 
para que as decisões governamentais, tomadas em tão boa hora, rapidamente se 
fizessem sentir em suas conseqüências nos muni'Cípios Interessados e, de outro 
lado, não expressássemos nossa confiança, nossos agradecimentos, à visão de esta
dista do primeiro magistrado da Nação de quem, em última análise, promanaram 
as decisões maiores: do Ministro Slmonsen - fornecedor dos recursos necessá
rios; dos Ministros Rangel Reis e ~auline111, responsáveis maiores pela política 
agrícola e regional. Este o registro que nos achamos na obrigação de fazer. E, 
cump:cido esse dever, passaremos, Senhores, ao assunto interrompido na vez 
transata, quando do exame de nossa situação económico-financeira. Cuidamos, 
então, do Balanço de Pagamentos, Serviços, Movimento Luíquido de Investi
mentos e de Capitais. 

Passaremos ao item Endividamento Externo, Perfil da Dívida Externa, Coe
ficientes que a medem (Vulnerabilidade e Proteção) . 

Como da outra vez, socorre_r-nos-emos de quadros que anexos vão a este 
discurso. Os de n.os 13, 14 e 15 doo um retrato exato da situacão de noosa dívida 
externa. · 

- O primeiro (de n.0 13) fornece a Comparação das Variações deSita, segun
do os da;dos de Registras do Banco Central e os do Balanço de Pagamentos. Por 
ele se ve que ela atingiu em dezembro de 1973 - e aqui frisamos bem a data: 
deze~bro de 1973 - 12 bilhões, 882 milhões, 'COm um cresci:mento de 35,2% em 
relaçao a dezembro de 1972, passando a representar uma proporção de 22 6% do 
Produto Interno Bruto estimado para o ano que passou. Estas cifras demonstram 
que se alterou, embora não substanci-almente, o panorama no que se refere à 
altura de endividamento, se o compararmos a 1972, quando representava 18,5% 
do Pm, o que por sua vez já demonstrava - e aqui o proclamamos - forte 
avanço percentual, eis que em 1968, 1969, 1970 e 1971 esta relação era respectiva
mente de 10,8%, 11,6%, 12,7% e 14,3%. Queremos lembrar, para que dúvidas 
não haja, que os dados de Registro no Banco Central não se concll1am, nem o 
poderiam, com aqueles do Balanço de •Pagamentos que especificam, esses sim, 
ingressos e saíd·as de capitais efetivamente ocorridos no período, Isto é, no ano 
considerado. Em ocasiões outras já explicitamos, e o fazemos de novo, hoje, que 
a política seguida pelo Governo quanto ao endividamento externo se explica 
como uma opção deliberada de apelo à poupança gerada no exterior, de modo a 
se 'COnseguir taxas de cl.'escimento superiores àquelas a serem alcançadas com o 
apoio apenas da poupança interna. A esse respeito, substancioso trabalho existe, 
da lavra do atual iPresidente do Banco central do Brasil, o eminente economista 
Pereira Lira. A co·ntribuh;ão ·externa se faz através de importação e de serviços 
em nível superior -ao das exportações. O Hiato de Recursos assim obtido - por
tanto, um déficit - e que em cada ano é coberto por empréstimos e financia
mentos externos, significa uma transfe·rência de recursos reais para o Pais, crian
do, porém, compromissos futuros a serem atendidos através das exportações ou 
da en-trada de capitais externos sob suas difel'entes modalidades. Tal fato Indica, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a necessidade e a importânc~a de uma eficiente 
administração financeira externa, o que, no Brasil, hoje se da, 'Conforme veremos 
nos quadros seguintes. 
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- O Quadro n.0 14 fornece, no período 1970/73, o endividamento e:x;terno do 
Bras!~ resumidamente, de acordo com a origem e natureza - e chamávamos a 
atençao, nos permitimos a tal, dos Srs. Senadores. - Assim, em 1970, para um 

· total de US$ 5.295,2 milhões o financiamento de importações, isto é, Importações 
que fazíamos financiadas, além daquelas pagas à vista, correspondiam a. 
US$ 1. 709 milhões, e os empréstimos em moeda a US$ 2. 284,6 milhões, já em 
1973, o ano passado, portanto, para um total de US$ 12.882 milhões, tínhamos 
-números respectivos, Isto é, financiamento de exportações deUS$ 3.691,7 mi
lhões e financiamento, empréstimos em moeda, US$ 7. 954,5 milhões, o que vem 
confirmar a tendência do crescimento da particLpação deste último item (em
préstimo em moeda) que de 43,1% em 1970 foi a 48,2% em 1971, 58,1% em 1972, 
chegando a 61,8% em 1973, do total. É Importante ressaltar - e talvez seja esta 
uma das novidades para dar à Casa - que comparada a posição do endivida
mento externo no Item Financiamento de Importações entre 1972 e 1973, consta
tamos um crescimento de quase um bilhão de dólares - US$ 907,9 milhões. Ao 
tratarmos do problema de importação, voltaremos ao assunto. 

- O Quadro n.o 15, •em um .gráfico multo ducidativo, nos dá uma boa idéia 
da evolução dos itens citados. Por ele se vê que, a partir do último trimestre de 
1970, as importações financiadas (Crédito de Fornecedores) ultrapassaram em 
valor - e sobre Isso alertamos a Casa - os Empréstimos e Financiamentos dos 
Organismos Internacionais •e Agências Governamentais, e, por outro lado, os 
chamados Empréstimos em Moeda (médio e longo prazos) tiveram, em 1972, um 
impulso antes nunca conhecido em toda a História Económica da pátria. 

Os Quadros seguintes, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, todos, rigorosamente atuali
zados, nos mostram a segurança com que vem evoluindo o endividamento exter
no do Pais, já que nos permitem examinar englobadamente os principais indi
cadores de nosso grau de solvência externa. Enquanto os coeficientes de vulnera
bilidade e proteção, a cujo respeito tanto falamos nesta Casa, representam "ín
dices de liquidez", a relação ''[)ívlda/Exportação" dá a magnitude do endivida
mento externo e a razão "Serviço Dívida/Dívida" retrata a evolução das condi
ções em que se vem realizando o endividamento. Temos para saldá-lo, a tempo 
e a hora. 

O primeiro deles, o Quadro n.0 16, fornece - desculpem-nos, Srs. Senado
res, a redundância - atuallzados, no período 1968 a 1973, os valor.es do coeficien
te de vulnerabilidade, ou seja, a percentagem das exportações que deveria ser 
desviada para atendimento aos compromissos decorrentes do nosso serviço de 
dívida, depois de utilizada a componente financeira das reservas internacionais 
(essa componente financeira l.'epresenta aquilo que Iríamos gastar - é uma con
venção internacional - dUl'ante 3 meses, para as nossas importações FOBl em 
caso de que

1 
por um capricho da sorte, cessasse imediata e totalmente toda e 

qualquer entrada de empréstimos e financiamentos. 

Este é o índice sobre o qual temos de prestar mais atenção. É como se diz: 0 
seguro de vida de nossa solvabilidade. Seu valor evoluiu de 1968 a 1973, em 
escala decrescente, de acordo com os seguintes algarismos: 59%, 63%, 48% 39% 
35% e zero por cento no ano passado. Isto significa que, neste ano de 1974, 'pode-' 
riamos ter cortado todos os créditos internacionais e ainda não precisaríamos 
desviar um tostão dos recursos que tínhamos de nossas exportações, para fazer 
frente ao nosso Serviço de Dívida. 

Deve-se a três fatores conjugados este resultado que realmente honra o Bra
sil: 1.0 ) - ao extraordinário acréscimo de divisas em 1972, graças, conforme dis
semos ao afluxo sem precedente de empréstimos em moeda; 2.0 ) - ao, também 
sem símile em nossa História Económica, aumento de nossas Expor.tações, e 
3.0 ) - à melhoria dos .termos de endividamento externo, a partir de 1972, confor
me veremos quando analisarmos a relação "Serviço Dívida/Dívida", cujos efeitos 
começaram a se fazer sentir em 1973. 

o outro quadro (17) trata do coeficiente de proteção ou seja, o percentual do 
montante de empréstimos e financi?-mentos, que poderia deixar de fluir ao Pais 
sem que fosse necessário recorrer .~s reservas internacionais para fazer frente 
aos serviços da dívida. Conforme Ja esclarecemos, quanto maior for seu valor, 
maior a segurança. Cresceu ele no períodü, de 18% a 31%, a 27% e a 43%, che-
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gando a um pique de 55% no ano passado e voltando ao normal, de 46,5%, no 
ano de 73. 

As perspectivas de comportamento, seja quanto ao_primeiro ou.ao segundo 
desses itens, em 74, são franca1pente favoráveis. Mas nao ficamos ai, Sr. PI:esi
dente, Srs. Senadores. Vezes nao poucas temos aqui declar!!-do, n.este Plenario, 
que 0 que importa não é o valor da dívida bruta e, sim, da diVida liquida na sua 
relação com as exportações do mesmo ano, dívida líquida sendo compreendida 
como aquela igual à dívida bruta menos as reservas internacionais. 

o Sr. José Lindoso- V. Ex.a permite um aparte? 
o SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, nobre Senador. 
o Sr. José Lindoso - Não dev·eria eu atrapalhar, com um aparte .... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex." não atrapalha; com seu aparte só faz 
honrar o discurso ora pronunciado . 

. o Sr. José Lindoso.- .... a V. Ex.a quando, no Senado, faz esta análise, que 
equivale a uma confe~enma, em torno d·esse problema técnico. Mas v. Ex.a. está 
preso a uma análise tecnica e sou tentado a fazer o enfoque político para louvar 
a V. Ex.a, pois é através da correta colocação dos problemas dentro dos dados 
que a economia oferece e a politica monetária manipula que se revela a cora
gem de um pais que se desprende do medo, da tibi·eza: para a arrancada do 
desenvolvimento, numa confiança em si mesmo e no seu futuro. E, neste aspecto, 
q_uero assinalar ~ ~· Ex.a que esses dados como que representam um raio mor
tJfero com relaçao a demagogia barata daqueles que, vivendo trinta ou quarenta 
anos passados, quando a gente se impressionava com as dívidas do País, porque 
não havia aquela correlação entre os div·ersos fluxos do dever no importar e no 
exportar e na aplicação devida das poupanças ·externas, amedrontavam a Nação, 
delas se serviam para os discursos nas praças públicas como algo implicando 
a alienação da própria . soberania. Louvo V. Ex. a. por essa série de discursos, 
discursos obj etivos, discursos técnicos, discursos irrefutáveis, discursos que, en
frentando a v·erdade, colocando as novas responsabilidades, revelam que essa ver
dade e essas responsabilidades estão conscientes no comando do Governo, servem 
de dados para demonstrar que, manipulando-as com acerto, pôde o atual Pre
sidente do Banco Central dizer que o probJ.ema não é de endividamento externo, 
é de administração das poupanças externas para que elas possam ter fluxo 
benéfico no desenvolvimento do País. Parabenizo V. Ex.a e quero dar o enfoque, 
o toque político neste discurso técnico, mas de importância e de repercussão 
política. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a. me permite um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Já concederemos aparte a V. Ex.", depois d'e 
roubar-lhe um minuto, apenas pa11a agradecer as achegas ao nosso discurso, pro
porcionadas pelo nobre representant.e da Amazônia. Não temos essa pretensão, 
a que alude o ilustre Senador, apenas gostaríamos de deixar bem claro, aqui, 
que estamos fazendo uma apreciação desapaixonada daquilo que se nos afigura 
ser o panorama da economia brasileira de 1969 a 1973 e passo inicial, tentando 
a colocação, nos seus v·erdadeiros números, de todos aqueles índices que possam 
depois, constituir a base da discussão entre nós e a nobre Oposição. óbvio, 
números estes que sofrerão - estamos c·ertos - o crivo da crítica, do estudo dos 
combativos defensores de política dif.erente daquela que adotamos para nosso 
desenvolvimento econômico. 

Agrad·ecemos, e multo, o incentivo e as bonitas palavras de V. Ex.a ... 
o Sr. José Lindoso - Não são bonitas, mas verdadeiras e de reconhecimento. 
o SR. VIRGíLIO TAVORA- ... que nos fazem prosseguir na senda que nós 

traçamos. 
com prazer não menor, damos agora o aparte, o que já tardava, ao nosso 

ilustre colega d~ Mln!stér!o e de Senado, representante de São Paulo, o nobre 
Senador Franco Montoro. 



-303-

O Si.", Franco Montoro - Agradece a concessão do aparte e desejo declarar, 
de início, que V. Ex."' está dando un1a contribuicão efetiva ao debate dos pro
blemas econômicos brasileiros. V. Ex."' está trazendo dados objetivos, quadros, e 
posso dizer ao nobre colega que esses dados ~ esses quadros estão sendo recebidos 
com toda a consideração que V. Ex. a nos merece. Exatamente por isso os estamos 
enviando à assessoria técnica para a realização daquilo que V. Ex." deseja: 
verificar, nestes dados, tudo aquilo que pode ser considerado matéria tranqüila 
e aqueles pontos que merecem discussão. V. Ex."', assim agindo, honra o Parla
mento. Em aparte dado a V. Ex."', fez-se referência à demagogia, expressão 
que foi mal empregada, daqueles que combatem a política financeira no tocante à 
dívida externa. Não é este o momento de discutir o problema. Quero, porém, no 
intuito de esclarecer que não se trata de demagogia fazer críticas à intensificação 
da nossa dívida externa, mencionar um documento bem objetivo, que é o Rela
tório do Banco C.entral, de 1973, o qual, na página 226, diz o seguinte: 

"O movimento de capitais no período foi objeto de firme e bem su
cedido controle indireto, ditado pela conveniência da redução de inten
sidade do afluxo de capitais do exterior, sob a forma de empréstimos em 
moeda, com o objetivo de evitar-se aumento acima do desejado nas 
reservas internacionais do Pais e o conseqüente impacto monetário interno 
desfavorável." 

Então o relatório diz, expressamente, da conveniência da redução de intensifi
cação de afluxo de capitais do exterior sob a forma d·e empréstimos em moeda. 
Vê V. Ex."' que estamos em boa companhia. É o Banco Central que formula, em 
documento público e oficial, seu receio sobre a matéria. Isto comporta, real
mente, um debate. Não quero antecipar agora, o debate, do assunto, com alguns 
dados que tenho em meu poder. V. Ex."' está ainda colocando os problemas e os 
dados. Para que a discussão se faça com a elevação, a objetividade, a seriedade 
desejadas por V. Ex."', por nós e, seguramente, pela Nação, inscrever-nos-emos 
oportunamente, quando r·ecebermos os dados, para que V. Ex.a tenha, no !flálogo 
democrático e técnico que propõe, a continuidade desse serviço que esta pres
tando ao Pais. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agradecemos o aparte, sempre esclarecedor, do 
nobre Senador Franco Montara. 

Sr. Presid·ente, mais uma vez abusando da bondade de V. Ex."' - aliás já 
não é mais abusar, é extrapolar de abuso, pelo tempo que levamos na tribuna -
gostaríamos de dizer duas palavras: nossa profissão de origem, Engenharia, nos 
faz acreditar muito em números. Então, em lugar de estarmos discutindo o sexo 
dos anjos, quem tem ou não razão, d·ebateremos calcados em números. Pa.ra 
discutir números, antes de mais nada é preciso haver um consenso sobre a reali
dade ou não desses números. Foi ao que nos propusemos - de acordo, aliás, com 
o nobre líder Franco Montara -, líder das idéias contrárias às nossas: apre
S·entar a nossa politica econômico-financeira sob números. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex."' faz muito bem. 
O SR. VIRGíLIO TAVORA- A honrada Oposição examinaria esses números 

e diria por exemplo: "Não! V. Ex."' apres·entou quarenta quadros. Destes, trinta e 
oito estão certos e dois não correspondem à r·eal!dade que conhecemos". Discuti
riamos o que em dúvida. Uma vez feito um acordo sobre números - números 
não comportam discussão - partiríamos a tirar conclusões dos algarismos apre
sentados. 

Este é o escopo de uma árida exposição - somos os primeiros a reconhecer 
- que nã·o .p-ode comportar arroubos de -o·ratória, porque temos que nos socorrer, 
realmente, daqueles algarismos que vão informar discussões futuras. 

Estamos certos de que, se a exposição não pre~ta este serviço, pelo menos é 
tentativa honesta de esclarecimentos de assunto tao controverso. 

o Sr. José Lindoso - V. Ex."' me permite um aparte? 
O SR. VIR.GíLIO TAVORA - Com muito prazer. 
o Sr. José Lindoso - Eu me penitencio de atrapalhar V. Ex."' 

• 
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O SR. VIRGíLIO TAVORA - Ao contrário, caro colega, V. Ex." só raz ilus
trar o .pronunciamento algo fastidioso a que procedemos. 

O Sr. José Lindoso - Gostaria, primeiro, de fazer uma declaração, não de 
amor à Matemática, mas no sentido de que, .\:e a Matemática não serve, ou os 
números não servem para arroubos oratórios, eles têm um serviço multo Impor
tante a prestar à Nação: robustecem a verdade. Esta é uma afirmação óbvia, 
m.as que deveria ser feita e V. Ex.a está, agora, trazendo sua contribuição. Os 
numeras -- diz aqui o Senador Guida Mondln, num aparte coloquial, ou num 
subaparte, se é permitido regimentalmente, muito válido, porque suas tendências 
poéticas vislumbram também essas verdades bem objetivas - têm eloqüência 
por si mesmos. Eu queria dizer a V. Ex.a que fiquei bastante satisfeito com a 
contribuição do nobre Senador Franco Montoro, quando leu o.relatórlo do Banco 
Central. S. Ex.a confirmou aquilo que nós proclamamos ser um dos pontos de 
vista já esposados, tornados públicos pelo atual Presidente do Banco Central do 
Brasil, Professor Paulo Lira, de que esse problema não é exclusivamente do 
endividamento, mas um problema de administração dessas poupanças externas 
e a administ~ação dessas poupanças externas é o que r·evela o texto que s. Ex.a 
leu, ~o ~elatori? _do Banco Central. De forma que es~amos de parabéns, porque 
a propna Opos1çao reconhece o acerto, a preocu.paçao de administrar bem as 
poupanças externas e õe socorre do Banco Central como aval indicativo de suas 
assertivas. 

O SR. VIRGiLIO TAVORA- Agradecendo o aparte do ilustre representante 
do Amazonas, para não cair em repetição que já poderia se tornar monótona, 
diremos apenas que o tópico lido pelo ilustre representante de São Paulo, res
pigado pelo líder José Lindoso, c a feliz antecipação do fecho do nosso discurso, 
ao mostrar como o Banco Central- e já o dissemos na vez anterior - controla 
rigorosamente, como nenhum Banco Centr-al em País nenhum do mundo, o nosso 
endividamento, tomando as medidas necessárias, ora com retenção de parte 
daquelas poupanças exteriores vindas ao País, ora com sua liberação total. 

Permitindo-nos continuar, Sr. Presidente, já terminaremos. 

O Quadro n.0 19 nos dá um gráfico que é o retrato da l'€lação não só do 
montante da Divida para Exportação, como também do Serviço da Dívida Exter
na, todas as duas representadas por linhas acentuadamente descendentes, a 
primeira, a partir de 1970 e a segunda desde 1971. A primeira teve valores res
pectivos, no período 1968 a 1972, de 160%, 160%, 182,3%, 166%, chegando em 
1973 a 153,7%. Lembramos que a relação a tomar é deferida à Dívida Externa de 
um ano, comparada com o total das Exportações obtido no ano seguinte rD.E T 1 
ET+l). 

No caso da relação Serviço da Dívida/Divida Externa, da mesma maneira, 
é ela atinente ao valor daquele no ano a seguir (S.D T /D.E T > comparado com 
o da EXIj)ortação no ano em curso, o valor apresentado pela relação entre Divida 
Externa e Exportação em 1973 (153,7%) como se vê é bem satisfatório, quer 
considerado em face dos anos anteriores, quer pelo fato de se situar bem abaixo do 
índice 20Q% que os padrões Internacionais consideram como bom para tal com
paração. 

O "Perfil" da Divida Externa nos é dado pelo Quadro 20. Por ele constatamos 
a sua melhoria Insofismável a partir de 1069 rdezembrol principalmente na 
parte referente a empréstimos em moeda. 

Assim, por exemplo, para um total de endividamento 100 em moeda, de
zembro de 1967, teríamos que amortizar no 1.0 ano, "apenas".(?!! l 80 ou seja 80% 
da divida, percentagem esta que desceu já em dezembro de 1969 para 68%, e 
no mesmo mês em 1970, 1971, 1972 e 1973, para respectivamente 55%, 48%, 31 o/o 
e 17%. Esses números dispensam outros comentários. 

E permitindo-nos ler, para a memória não nos trair, mostraremos que se em 
dezembro de 1967 em cada 100 dólares de dívida (quanto à moeda, bem enten
dido, que é o grosso da divida) - teríamos que pagar 80% da divida no ano se
guinte, já em 1970 teríamos que fazê-lo apenas em 55%; em 1971, em 48%; em 
1972, em 31%; em 1973, em 17%. Isto significa, concluindo, Sr. Presidente, Srs. 
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Senadores, não fosse o que chamamos um endividamento absolutamente con
trolado, um p~rfil de dívida acompanhado dia a dia, praticamente, teríamos, 
forçados p~la divida de !973 - que soma, se a mente não nos falha (parte Moeda) 
US$ 7 bllhoes, 952 mllhoes- que pagar este ano (de 1974) apenas US$ 6 bilhões 
e 353 milhões, ou seja, teríamos que pagar mais do que tudo que havíamos ex
portado o ano pass_ado, enquanto que com o novo perfil de dívida, temos que 
pagar este ano - divida de moeda - US$ 1 bilhão e 353 milhões (fora os outros 
empréstimos, à altura de 467 ou 468 milhões de dólares). 

Donde se demonstra estar ela sob controle, mercê do aprimoramento da ação 
exercida pelo Banco Central. 

Finalmente, damos, para que a nobre Oposição confira, também rigorosa
mente -não poderâ encontrar esses números no Relatório do Banco Central -
o esquema da amortização cio principal para a dívida existente a 31 de dezembro 
de 1973, último dia do ano Jlassado, por natureza e origem. E por ele se verá 
que este ano, entre dívida de moeda e dividas outras, quer dizer, de financia
mentos tomados para importação, de dívidas com autoridades governamentais 
e dos chamados Empréstimos Compensatórios, teremos US$ 1 bilhão e 818 milhões, 
Este número se manterâ acima de US$ 1 bilhão e meio no.> anos de 1975, 1976, 
descendo para US$ 1 bilhão quatrocentos e quinze milhões em 1977, US$ 1 bilhão 
duzentos e sessenta e quatro milhões em 1978. 

Hoje damos, com esse exame feito dos quadros 13 a 22, jâ que de 1 a 12 o 
fizemos da vez anterior, um retrato da segurança com que vem evoluindo o 
endividamento externo do nosso País, que - mais uma vez respondamos ao ilustre 
representante de São Paulo - por suas peculiaridades, exige mão forte, atividade 
constante de todos os agentes financ.eiros governamentais a ele direta ou indi·· 
retamente ligados, tendo em vista futuras e eventuais limitações da balança de 
pagamento que, em face da conjuntura mundial do momento, podem emergir. 

Da próxima vez, Sr. Presidente, mais uma vez com a paciência de V. Ex.a 
sendo posta à prova, apresentaremos os x:úmeros relativos às exportações e às 
Importações, e, pausa dada à Oposição, vamos discutir então baseados nesses 
números a nossa política externa. 

Agradecemos a atenção dispensada, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIRGlLIO TÁVORA, EM SEU DISCURSO: 

QUADRO 13 

ENDIVIDAMENTO EXTERNO 

Comparação das variações segundo os dados de registro no Bimco Central e os 
dos Balanços de Pagamentos 

SALDOS EM US$ MILHOES 

Saldos Variação no Período Variação Acumulada 
em fim 

de perio-
Registro Balanço Data do. Re- Período Registro Balanço 

gistro no no Banco de Paga- no Banco de Paga 
Banco Central mentos 1/ Central mentos 1/ 
Central 

dez. 1967 3.281 
dez. 1968 3.780 68 499 359 499 359 
dez. 1969 4.403 69 623 755 1.122 1.114 
dez. 1970 5.295 70 892 791 2.014 1.905 
dez. 1971 6.622 71 1.327 1.559 3.341 3.464 
dez. 1972 9.521 72 2.899 3.195 6.240 6.659 
dez. 1973 12.882 73 3.361 2.519 9.601 9.178 

1/ Ver Quadro I 
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QUADRO 17 

COEFICIENTE DE PROTEÇAO 

Evolução 1968/73 

US$ Milhões 

Serviço da. Empréstimos e 
Diferença Coeficiente 

ANO dívida Financiamentos 
(Z) - (1) de Proteção 

levantados (%) 
(1) (Z) (3) (4) = (3/Z) 

1968 960 1.175 215 18 
.. 1969 .. 1.250 1.823 573 3J. 

1970 1.476 2.033 557 ~ 
.. 1971• 1.685 2.942 1.257. 43 

1972 2.322 5.:158 2.836 155 
1973 2.488 4.573 2.085 46 

Coluna (l) .,.... v~; Quadro :VX, coluna 5; dados de balanço de pagamentos. . .. ' ·--· ' •. . 
Coluna (2) - ver Quadro I, para.a.soma das entradas de empréstimos e financiamentos, de curto, 

médio e longo prazos no ano; dados de balanço de pagamentos. 
OBS: O coeficiente de proteç~o é definido como a percentagem do totiü de empréstimos !e· 

vantados no ano pela qual estes poderiam ser reduzidos, para obter-se o valor do l!<lrvlço 
da divida, no ano. 

QUADRO 18 
.. 

Dívida. Bleservas . Dívida . Exportações . ·Relação: 
ANO Bruta Líquida 

(A) (B) (C) . : . (D) ~ : CID 

1964 2.942 244 2.698 1.430 -1,89 

1965 2.930 483 2.447 1.596 1,53 

1966 2.956 421: 2.535 1.741 1,46 

1967 3.372 198 3.174 1.654 1,92 

1968 3.780 257 3.523 1.881 L,87 

1969 4.403 658 3.745 2.311 1,62 

1970 5.295 1.187 4 .. 108 2.739 1,50 

1971 6.622 1.~3 4.899 2.904 1,69 

,1972 9.521 4.183 5.338 3.991 1,34 

1973 12.882 6.417 6.465 6.198 1,04 
-·---

• 
-
·-
' L 
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

o SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, n~ momento 
em que o ilustre Embaixador da Venezuela no Brasil, Sr. Mfredo Baldo Casanova 
se despede dos brasileiros e do corpo diplomático para assumir novas e impor
tantes funções em s·eu País, é de justiça que se destaque a brilha~te e modelar 
atuação de S. Ex.", em favor do entendimento e da aproximaçao de nossos 
Governos e de nossos povos. 

l1: oportuno, também, que se focalize no debate político do Parlamento bra
sileiro o exemplo de fidelidade democrática que a Nação Venezuelana vem apre
sentando à América e ao Mundo. Realmente, através de sucessivos governos 
escolhidos pelo povo, ·em eleições livres, a Venezuela vem alcanl(ando notável 
desenvolvimento no plano econômico, social, político e cultural. E vem superando, 
ainda, no plano da &egurança interna, as antigas e terríveis ameaças do terro
rismo e da subversão. 

Por via rigorosamente democrática, vem alcançando notável aumento do 
seu produto interno, em índice superior a 8% ao ano, com uma inflação de apenas 
5% ·ao ano, e, o que é muito importante, com elevação dos salários inferiores 
em proporção maior do que a elevação das remunerações mais altas. 

No campo da Educação, nos últimos 20 anos, reduziu a taxa de analfabetismo 
de 49% para 22%. Destina à Educação 30% do seu orçamento, o que representa a 
maior rubrica orçamentária, vindo em segundo lugar as verbas para obras 
públicas, com 20%; em s·egu!da os gastos com a Fazenda, 15%; e logo após os 
gastos com a Defesa Nacional, 12%; e outras rubricas menores. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.n me permite um aparte, nobre Senador? 
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, nobre Colega. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Também desajo associar-me às homenagens que 
V. Ex.a presta ao ilustre Embaixador da Venezuela, o Sr. Alfredo Baldó Casanova. 
Gostaria, entretanto, com a permissão de V. Ex." e do Senado, de fazer uma 
observação que me parece extremamente pertinente a futuras comparações: 
quando V. Ex." diz que no campo da Educação a Venezuela d•estina 30% do seu 
orçamento, é preciso que façamos uma distinção precisa entre os países que 
destinam fundos orçamentários exclusivamente federais e aqueles em que, como 
no caso do Brasil, ao lado da destinação do orçamento federal, somam-se recursos 
estaduais e municipais, que são, em média, três a quatro V·ezes malol'\es que os 
próprios fundos federais. Os 30% destinados pelo areamento do Governo vene
zuelano são, realmente, mer·ecedores d·e aplausos de tÔdos nós que nos preocupa
mos com a Educação no mundo e, particularmente, da América Latina. Como 
ex-Ministro da Educação e Cultura, tive oportunidade de verificar, em confe
rências Internacionais, o esforço que a V•enezuela fazia para reduzir, num processo 
de massificação, o seu índice bastante elevado de analfabetismo adulto. Mas, 
relativamente à comparação do produto nacional bruto, posso assegurar a V. Ex." 
que, felizmente, o Brasil está numa posição multo mais vantajosa, porque esta
mos gastando c·erca de 4% do produto nacional bruto brasileiro em dispêndios 
totais de Educação, em dispêndios públicos, aos quais ainda devemos somar os 
dispêndios privados. E com os dados estatísticos da UNESCO - refiro-me ao 
International Statiscal Yearbook, da UNESCO, de 1970 - podemos concluir que 
o Brasil estava, na América Latina, em situação pioneira e vantajosa sobre 
todas as demais nações. Permita-me V. Ex." que me estenda nesse aparte, mas 
dou-lhe um novo subsídio: quando eu ·era aluno da Escola de Comando e Estado
Maior do Exército Brasileiro, tive como colega um ilustre oficial venezuelano 
que, certa feita, atendendo a um convite da própria direção de ensino da escola, 
fez uma conf·e:êncla, para nós, sobre a evolução do sistema de controle do 
Estado venezuelano sobre a sua produção de petróleo. E ouvimos, perplexos, que 
a Venezuela fazia, àquela altura -·e não são passados muitos anos - um esforço 
muito grande para obt.er das companhias estrangeiras uma participação sempre 
cr·escente dos lucros daquelas companhias na. riqueza, que era totalmente vene
zuelana. Chegamos à revelação, feita pelo então Major Juan Batista Moncada 
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Vida!, de que, na ditadura de Gomez, a Venezuela contava com apenas 1% do 
que se obtinha em petróleo explorado no seu território, para reverter à economia 
nacional. De maneira que, hoje, o quadro é completamente diverso. Quero asso
ciar esta palavra de saudação àqueles que o ·eminente rep1·eesntante da Oposição 
brasileira faz, neste instante, à Venezuela e a seu ilustre Embaixador. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e a contribuição de V. EX.a. 

Nossa indicação não tev·e qualquer preocupação de comparar os dados da 
Venezuela com os do Brasil. Lá também existem, tlntretanto, os seus Estados 
com orçamento próprio. É possível que o total das verbas globais aplicadas em 
Educação seja até superioir aos dados apresentados. De qualquer maneira, a con
tribuição de V. Ex.a. é altamente válida. Ela reforça, principalmente na parte 
relativa ao esforço realizado pela V·enezuela, a procedência das homenagens que 
se devem render ao País que realiza esse esforço dentro de uma via rigorosamente 
democrática. 

Continuamos a apresentação de alguns dados, Sr. Presidente. Nos últimos 
cinco anos, foram criados quatrocentos mil empregos e a execução do programa 
de reforma agrária já assegurou a posse de terra e condições de trabalho rural 
para duzentas mil famílias. 

Na política do petróleo, a participação do Estado por barril exportado, é 
hoje equivalente a 89% do lucro bruto. 

Este dado, comparado com aquele que acaba de nos ser fornecido pelo nobre 
Senador Jarbas Passarinho, revela o extraordinário d-esenvolvimento obtido nesse 
setor, com a passagem da ditadura de Gomez para os sucessivos Governos 
democráticos da Venezuela, como os de Rômulo Btlttancourt, Raul Leoni, Rafael 
Caldera e agora, Carlos Andrés Perez. Passou-se daquele 1%, ao tempo da dita
dura de Gomez, para 89%! 

E há mais: já ·está decidida e em processo de execução, a completa naciona
lização do petróleo. Neste ponto, também, o Brasil tem algo a dizer, porque há 
mais tempo já temos a nacionalização do nosso petróleo, através da PETROBRAS. 

Estes dados que tlstou apresentando não pretendem de forma alguma repre
sentar uma negação daquilo que no Brasil já se tem feito nesta e em outras 
matérias. 

o Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex.a. um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO -Mas, o caso da inflação, trazido por V. Ex.a., 

O Sr. Eurico Rezende - Agradeço a V. Ex.a. a oportunidade que me dá, t: 
cujo uso deve ser deficitário, depois do aparte desse "condor dos Andes", que 
é o eminente Senador Jarbas Passarinho. Mas, como dizia Rui Barbosa: "entre 
os mais ilustres há sempre um lugar, mesmo clandestinamente, para os mais 
humildes" ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não é o caso de V. Ex.a. 
O Sr. Eurico Rezende- ... "quando estes têm o propósito de fazer ju·stlça". 

Em primeiro lugar, desejo congratular-me com a República irmã da Venezuela 
porque conquistou, no Brasil, mais um Senador venezuelano, e dizer que 
estranho ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Um Senado·r brasileiro há de sa·ber admirar 
e render justiça a qualquer país do mundo. Seria cego nacionalismo não ver 
aspeetos positivos fora do nos·so País. 

O Str. Eurico Rezende - . . . mas todos nós sabemos Mnde V. Ex.a. quer 
chegar, e já chegou. Realmente, a Venezuela é um país aue tem progredido, 
tem realizado as tarefas de sua emancipação econômica e merece não só o 
nosso respeito, mas, sobretudo, o nosso aplauso, como um incentivo, um estimulo, 
no sentido de que prossiga nessa tarefa redentora da sua nacionalidade. MM.. 
o aue estranho, Excelência - digo com cordialidade absoluta, que, aliás, carac~ 
terlza o nosso relacionamento pessoal -. é que, se V. Ex."' procede·sse como 

.. 
I 

• 
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um Senador brasileiro e não como um Sen!lidor venezuelano, faria um discursá 
multo mais substancioso ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Isso fica para V. Ex." 

O Sr. Eurico Rezende - : .. e, mantendo o meu respeito à Venezuela, quero 
dizer a V. Ex." que, proporcionalmente, o nosso progresso é muito maior. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não façamos comparações. 

O Sr. Eurico Rezende - O Brasil, hoje, ocupa a curiosidade fascin!lida do 
mundo inteiro. Hã jornais na Europa e, principalmente, .na França, convocando 
a atenção da América Latina, porque o Brasil está se tornando uma grande 
potência. Em 1964 - e para dar um dado concreto, vamos entrar agora na 
argumentação - o Brasil, no c•ampeonato internacional da inflação só perdia 
para a Indonésia, nós tínhamos 84% e a Indonésia tinha mais de 100%. Em 
vários setores o Brasil oferecia a V. Ex.", Sr. Senador Franco Montoro, motivo' 
superavitãrios, razões superlativas ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas, V. Ex." me permite um aparte ao seu 
discurso ... ? 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." não precisa atravessar as fronteiras de 
Brasil para fazer a exaltação da prosperidade ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não, mas o exemplo de V. Ex.a não serve. 
O Sr. Eurico Rezende -V. Ex." está d·evendo um di;curso a favor do· Brasil. 

Está f·azendo um discurso belíssimo, discurso com o qua~ estamos todos de acordo, 
em favor da Venezuela. Ocupe amanhã, e se possível ainda hoje, também, a 
tribuna para fazer um discurso em favor do seu Pars e da sua gente, que são 
tão dignos como o País e a gente da Venezuela. 

O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex." entendeu o meu discurso, há de 
ver nele um grande serviço prestado ao Brasil. Apontar bons exemplos é uma 
forma de ajudar aos amigos. 

Mas. V. Ex." cita o exemplo da inflação. O Br!!isil tem, sem dúvida, muita 
coisa .a ensinar ao mundo. 

O Sr. Eurico Rezende - Já está melhorando. 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas, o caso de inflação, trazido por V. Ex.", 
não se presta a uma comparação vantajosa com a Venezuela, porque ali, a 
inflação foi de 5% e a nossa, oficial, foi de 15%, isto é, três vezes superior à 
inflação da Venezuela. De modo que V. Ex." não defendeu bem o Brasil, buscando 
um e:x:emplo infeliz. 

Permita-me, porém, responder a outros aspectos. 
O objetivo do presente discurso, nobre Senador Eurico Rezende, no momento 

em que um dos mais ilustres embaixadores do Corpo Diplomático, acreditado 
junto ao Governo brasileiro, se despede do Bra:sU, é o de reconhecer os altos 
serviços prestados por S. Ex.a e, !liO mesmo tempo, fazer uma referência ao seu 
pais, aos aspectos positivos de seu exemplar desenvolvimento, do mesmo modo 
como se fazem, com freqüência, discursos sobre a Inglaterra, a França, ou outros 
países cujos representantes nos visitam ... 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a tem um curso completo. 
O SR. FRANCO MONTORO - Quando fazemos referência à Venezuela é 

precisamente pensando no Brasil, como V. Ex." ouviu bem. 
Mas, V. Ex." se considera atacado quando se elogia o sucesso da Demo

cracia noutros países? 
O Sr. Eurico Rezende - Estou pedindo apenas a V. Ex." para fazer um 

discurso a favor do Brasil, que também merece um pronunciamento favorável 
de v. Ex." 
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O Sr. Jarbaos Passarinho - V. Ex." permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Já que V. Ex." generosamente me concede o 
aparte, nobre Senador Franco Montara, gostaria de Iniciar declarando que, 
realmente, se prova a todo instante aquela imprecação dt! Bernanos quando 
dizia que "Deus só deu ao homem um instrumento muito frágil para expressar 
o pensamento, que é a palavra". 

Quando dei o aparte a V. Ex.", v. Ex.a. imediatamente defendeu-se, quando, 
na verdade eu não estava atacando. Eu, apenas, quis mostrar que, com muita 
freqüêncla, aliás, faz-se uma confusão que, em certos momentos, me parece 
inteiramente intencional em relação aos gastos globais de educação, que só 
têm sentido quando comparados com o produto nacional bruto e não com 
o orçamento federal ou orçamentos estaduais. Mas, pat>tilho da alegria de 
V. Ex.a. quando se trata de verificar aquela chamada árvore tenra da Demo
cracia, dando-se bem no Norte da América do Sul, porque nós todos que acom
panhamos a Venezuela ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Muito bem! 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... sabemos que ela merece esse aplauso porque, 
em toda sua história, apenas os três últimos presidentes, se não estou equivo
cado, foram os únicos que concluíram seus mandatos. Todos os demais foram 
depostos. De maneira que é um momento de lua-de-mel da Venezuela com a 
Democracia que V. Ex." saúda, que nós devemos aplaudir com muita alegria. 
Se nós recuássemos na vida brasileira, por exemplo, ao Império, verificariamos, 
talvez, uma vida parlamentar, democrática, com guerras internas, com guerras 
civis realizadas dentro do País e, no entanto, com uma capacidade de darmos, 
àquela época, no desdobramento histórico e político brasileiro, um exemplo, 
também. 

De modo que, aí, quero, de algum modo articular o aparte do meu ilustre 
lider Eurico Rezende com o discurso de V. Ex." Creio que a comparação, se 
não foi intencional de V. Ex.", ela é uma comparação inevitável, porque quando 
V. Ex." diz, com a inteligência que - como todos nós sabemos - lhe foi dada 
por Deus e, poucos sabem, talvez, que v. Ex." cultiva com grande afinco 
também ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Isto é bondade de V. Ex.o. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não. Eu não usaria um conceito de valor apenas 
para ser cortês. Todos nós sabemos que este é um dos galardões de V. Ex.a.; 
sua inteligência é cultivada com z.elo de artesão. Mas é por Isto mesmo que 
V. Ex." escreveu nas entrelinhas muito mais do que nas linhas. E daí, é uma 
reação não aborígene, não é uma reação tuplnlquim; não é uma reação de 
quem não admite, como V. Ex.o. colocou multo bem, que países estrangeiros não 
possam ser modelares para nós, ne~te ou naquele campo. Pode. Mercê de Deus. 
O que gostaria de salientar e já tive aquiescência de V. Ex." quanto ao campo 
do petróleo, é quanto ao campo da educação. Eu Insistiria em que a compara
ção é válida a partir do momento em que ela se torna Inevitável nas entrelinhas 
do discurso de V. Ex.o., e só é cabível quando referida a um fator de compa
ração comum, que é o Produto Nacional Bruto. Agradeço a v. Ex." por aceitar 
minha Impertinência. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e vê V. Ex." que nos dois 
exemplos citados - educação e petróleo - não houve nenhuma Intenção de 
comparar a experiência brasileira com a venezuelana. 

Em matéria de petróleo, não tenho dúvida em reafirmar que no tocante 
a uma politica de nacionalização, e·stamos à frente da Venezuela. V. Ex.o. pensa 
como eu e como a maioria dos brasileiros. O Brasil deu nesse sentido um grande 
passo muito antes da Venezuela; a;pesar de não ser o petróleo o nosso produto 
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principal. Esta referência ao petróleo revela que a nossa intenção não é de fazer 
comparação desfavorável ao Brasil. A referência feita à educação, eu a tirei do 
relatório oficial apresentado pelo Governo que, naturalmente, se refere ao orça
mento nacional. V. Ex." faz muito bem em ampliar esse dado, para referir a 
importância do relacionamento dos gastos da educação com o produto nacional. 
V. Ex." tem toda razão e não se opõe com isso ao meu discurso. 

Subscrevo o aparte de V. Ex." com a maior satisfação, assim como V. Ex.a e 
todos os Senadores que nos apartearam subscreveram a homenagem que se presta 
à Venezuela e a seu brilhante Embaixador. O mais é briga interna que se jus
tifica e até se exige no Parlamento. 

O Sr. Eurico Rezende - O Senador Jarbas Passarinho, habituado à isenção 
do Executivo, não está acostumado ainda com a malícia de V. Ex.a. 

o SR. FRANCO MONTORO - Espero que V. Ex." dê a ele algumas aulas 
suplementares. 

O Sr. Eurico Rezende - Eu tenho curso completo de V. Ex.a., com diploma 
registrado no Ministério da Educação. O Senador Jarbas Passarinho, que reatou 
a sua lua-de-mel com o Congresso Nacional, vai ter a oportunidade de sentir 
e de ver comprovada a alta periculosidade mental de V. Ex." ma virá. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex." não teme a periculosidade ::t que 
se refere o Senador Eurico Rezende, dou o aparte a V. ·Ex.a. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex." sa,be que eu, absolutamente, não sou homem 
de temer. Sou bastante afaito e, conhecendo·, r.ealmente, a aguerrida disposição 
de luta de V. Ex.a., recanheço a grandeza do seu c::tValheirismo. Agora, gostaria 
de dizer a V. Ex.a. que quero me associar, de um modo singular, às palavras de 
despedida do Embaixador Baldá. Abstraind-o a;qullo que o Senador Eurico Rezende 
estabeleceu aqui no entendimento dos textos .e na: intenpretação prOfunda das 
palavras de V. Ex.", como um especialista, um doutor nos seus pronunciamentos, 
gostaria realmente de ressaltar, no· signlflcado extraordinário da atuação do 
Embaixador Ba:1dó, da Venezuela, no relacionamento com o Brasil, a;quele sentidO, 
claro e obj.etlvo que anima realmente os dois ,grandes paises, naquela mensagem 
de americanismo entre os GoV'ernos do B~asil e da Ven·ezuela, que selaram no 
ano passa:do, através do propósito da construção da est11ada que vai ligar Vene
zuela a Brasília, como um grande traço, que transforma a América, não num 
campo d'e lutas, mas d·e cooperação e de solidar1eda;de de todas as na:ções na 
construção de um mundo melhor. 

O SR. FRANCO 1\oiONTORO - Agl.1adeço o aparte de V. Ex.", que Incorporo 
ao meu discurso. ll: de justiça homenagear a Venezuela, pelo seu esforço e tra
balho, e o seu ilustre Embaixa:dor Alfredo Baldó Casanova. 

Desejo concluir, Sr. Presidente, apresentando mais alguns dados que devem 
ser destacados neste momento em que se rende uma homenagem ao pais amigo. 

No p~ano politico, o Presidente Rafael Caldera completou seu per:lodo ga
vernamenta:l de 5 anos, sem um único dia de "estado de sitio". E acaba de passar 
o governo para o sucessor eleito Sr. Carlos Andrés Perez, representante da Ação 
Democrática. 

Pela s·egunda vez consecutiva, o Presidente da Venezuela reconhece e asse
gura a posse de um adversário politico na Chefia do Gove11no. 

O Presidente Leoni, da Ação Democrátic::t, há 5 anos, passou o poder a Rrufael 
Caldera, do Mo.vimento Social Cristão, COP<EJI, e este acaba de dar igual eX'emplo, 
transmitindo o poder a um representante da Ação Democrática, o atual Presi
dente Carlos Andrés Perez. 

Antes da transmissão do poder, mas após as eleições, para evitar, como 
declarou, explorações políticas, o Presidente Rafael Caldera, na forma da le-
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gislaçã,o vigente, baixou o decreto que regulamenta as relações de traba:lho no 
país. Trata-se de importante documento que constitui uma das mais perfeitas, 
justas e atualizadas regula:mentações do traba1ho em todo o mund'O. Esse do
cumento honra o seu ilustre autor, que é emérito especialista e prof·essor de 
Direito do Trabalho na Universidade C.entral. Noss.a biblioteca tem, entre seus 
livros, o Tratado do Direito do Trabalho de RMael Cald·era, O·fertado por S. Ex." 

Por todas essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de justiça render, 
em nome do povo brasileiro, que representamos, hom·enagem de respeito e admi
ração à naçoo amiga, a Venezuela, e a seu ilustre Embaixador Alfredo Baldá. A 
home·ne,gem não é apeaJ.as em nome do Movimento Democrático Brasileiro, po·r 
quem falamos neste momento, mas também dos ilustrese integrantes da ARENA, 
que pessoalmente se associaram a: .esta manilf·estação. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com muito prazer. 

O Sr. Danton Jobim - Antes que V. Ex." termine seu discurso, quero felici
tá-lo pela maneira por que realmente o compôs e o pronunciou. V. Ex." fez uma 
oraçoo realmente modela:r. Não· houve evld·entemente o Intuito d·e comparação 
entre o Brasil e a Venezuela. São nações bem diferentes, com pro.blemas muito 
distintos. Comparar as cifras, os índices, os algarismos desses países, muitas 
vezes, podem resultar enganosos e levar a c·onclusões inteiramente falsas, bas
tante afastadas da realidade. E mais: não entendi bem a interpretação do aparte 
dado pelo nooso eminente Colega Jarbas Passarinho, o qual não· foi de natur-eza 
polêmica, no meu modo de ver. Apenas, o ex-Ministro da Educação procurou 
uma oportunida:de para fazer uma afirmação que gosta de fazer e de repetir 
constantemente e V. Ex." não contestou. Por outro lado, o Líder da Maioria atri
buiu a V. Ex." intenções malignas, vamos chamar assim ... (Risos.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Maliciosas. 

O Sr. Danton Jobim- ... ou maliciosas, mas eu diria malignas, que V. Ex." 
claramente não teve. v. Ex." somente experimentou, mais uma vez, a agressão 
daquele espirita inteligent·e, versátil e extremamente comba.tivo do Senado·r 
Eurico Rezende. Por outr.o lado, tenho a impr.essão de que o desejo de S. Ex." 
foi mais animar o d·ebate do que, propriamente, dar um aparte substancial; 
tanto assim, que S. Ex.", logo depois, se retirou. De maneira que deixo aqui as 
minhas felicitações a V. Ex." por ·este primor.oso pronunciamento justo, aliá.s -
porque devemos, nesta Casa, cuLtuar a:s melhores relações de convivência com 
os países irmãos e amigos, sobretudo os da América Latina. Esta é uma home
nagem leal do Senado à Venezuela e ao seu Ministro, Alfredo Baldá. 

O SR. FRANCO MONTORO - Exata:mente, é a: homenagem que pr·estamos à 
grande nação amiga. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Ouço com prazer V. Ex." 

O Sr. Virgílio Távora- Passamdo ao lado das interpretações às afirmativas, 
nlhS entrelinhas, atriblridas a V. Ex.", que, neste momento, paga justamente o 
trtbuto da .fama de per1culosidade da inteligência privilegiada de que é possuidor, 
gostaria multo de dizer que a homenagem, ora prestada a Baldô e ao pais 
amigo, a: Venezuela, tem na sua pessoa a homenagem de toda a Casa. Brasil e 
Venezuela são países que conhecem o destino que lhes está reservado no concerto 
das Nações; têm interesses comuns e ec·onomia o mais das vezes complemen
tares. E, da sua amizade, do seu entendimento e da compreensão de seus diri
gentes, filhos de uma e de outra pátria só têm a lucrar. Assim, V. Ex." receba: o 
apoio que damos à homenagem .prestada a Bald'ó, e, por seu intermédio, à Ve
nezuela. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras do 
nobre Senador Virgílio Távora, como Líder da: ARENA nesta Casa, ao lado da 
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declaração que acaba. de fazer, também, o ilustre Senador Danton Jobim, da li
derança do :MDB, vêm caracterh;ar o sentido desta homenag;em à Venezue}a. e a: 
seu ilustre Embaixador. É todo o Senad'o que reconhece os meritos desse paiS e as 
qualiciades de seu Embaixador. 

Finalizo; Sr. Pres1dente, com uma invo.cação: que essa: valiosa e >itor!osa 
experiência democrática da Venezuela !lumine e inspire os caminhOs de todas as 
nações da América e do mundo! 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Concedo a: palavra ao nobre 

Senador W!lson Campos. 
O SR. WILSON CAMPOS -Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitei a palavra, 

mesmo tendo-a usado anteriormente, .para registrar um fato que deixou a nós, 
os nordestinos, principalmente os paraibanos e pernambucanos, muito rejubila
dos: o ato de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, o General Er
nesto Geisel, que nomeou o Dr. Luiz Rafael Mayer no alto cargo de Consultor
Geral da República, dando-se ontem a sua posse. 

Estamos absolutamente seguros de que, ao assinar o ato nomeatór!o, Sua 
Excelênda o Presidente da República, General Ernesto Geisel, escolhia, para a 
elevadíssima função de Consultor-Geral da República, um homem de notável 
saber jurídico, do mais puro estofo moral e que, há trinta anos, tem prestado, 
ao Estado de Pernambuco e ao País, os mais relevantes serviços no campo do 
Direito. 

Paraibano de nascimento, Luiz Rafael Mayer fez o seu curso secundário 
no Recife, formando-se pela tradicional Faculdade de lDireito da nossa Capital. 
Orador da turma de 1943, conhecida como uma das mais brilhantes daquela 
Escola, tendo no Supremo Tribunal Federal um representante, com a presença 
do Ministro Djacy Falcão, e que deu ao nosso Estado uma plêiade de promotores, 
juízes e desembargadores, devotou inteiramente sua vida e sua inteligência às 
let~as jurídicas e ao serviço público. 

Aprovado em concurso para o Ministério Público, um ano depois de for
mado, concluiu sua carreira, em iPernambuco, como Procurador. Em 1964, cha
mou-o o Governo da Revolução para ocupar o cargo de Consultor Jurídico do 
Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Or~anismos Regionais, hoje 
Ministério do Interior, merecendo a confiança de cinco titulares sucessivos da
quela pasta. 

O Sr. Ruy Cameiro - V. Ex.11 dá licença para um aparte, Senador Wilson 
Campos? 

O SR. WRSON CAMPOS - Com multa honra, Senador Ruy Carneiro. 
O Sr. Ruy Carneiro - Como paraibano, senti orgulho e satisfação especial 

ao assistir ontem à posse do meu ilustre conterrâneo e amigo, Dr. Luiz Rafael 
Mayer, no destacado posto de Consultor-Geral da República. Agora experimento 
singular contentamento ao ouvir os conceitos judiciosos que o nobre represen
tante de Pernambuco expressa, da tribuna do Senado da República, a respeito 
do ato do Presidente Ernesto Geisel que nomeou o preclaro jurista paraibano 
para desempenho de tanta relevância e ·tamanha responsab111dade, qual seja 
a de Consultaria-Geral da República. V. Ex.a ocupa-s,a de um distinguido pa
raibano nascido no Município de Monteiro e descendente da Importante família 
Rafael Mayer. Deveria caber a um representante paraibano esse registro, o 
que faríamos com verdadeiro contentamento, repito, com orgulho, mas, nos 
conforta essa solidariedade de Pernambuco, pela voz do ilustre Senador wnson 
Campos, a que juntamos os nossos aplausos que são, também, da própria. 
Paraíba. 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex."', nobre Senador Ruy Car
neiro. Esta Casa e os Srs. Senadores presenciaram e ouviram como o nosso 
pronunciamento, em nome de Pernambuco, senslblliza o Estado natal do Dr. 
Lulz Rafael Mayer, através do pronunciamento desse grande representante da 
política paraibana que é o Se11ador Ruy Cameiro. 
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Civ!lista emérito, penalista de larga visão, tributarista bem informado, admi
nistrativista e constitu'Cionalista, talvez não haja campo do Direito em que 
o Dr. Luiz Rafael Hayer não se sobressaía. Sobretudo, será difíc!l encontrar 
igual modéstia de atitudes aliada a tamanho saber jurídico. 

Mas, apesar dessa humildade de um verdadeiro sábio, era ele quem, no 
Sesquicentenário da nossa Independência, falava, no Excelso Pretória, em nome 
de todos os advogados bras!leiros. 

Seus lúcidos pareceres e trabalhos publicados em revistas especializadas 
são sempre citados, tanto como modelos de lavor literário senão também pela 
profundidade dos seus conceitos e acuidade na interpretação da norma jurídica. 

Nós, os pernambucanos, comungamos, hoje, com os representantes da Pa
raíba - e isso já. foi dito pelo eminente Senador Ruy Carneiro - e de todo 
o Nordeste, na alegria de todos os juristas deste Pais, pela eS'Colha do Presidente 
Ernesto Geisel. 

Dr. Luiz Rafael Mayer saberá honrar o cargo que já ocupa. Esperamos que 
viva o bastante para receber, do seu País, láurea maior, à altura da sua inte
ligência, da sua cultura jurídica, do seu acendrado civismo e da sua vocação 
de homem púbLico. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Não há mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 

uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Depu
tados e destinada à a,preciação dos Projetos de Decretos Legislativos n.os 9 e 
10/74, do Congresso Nacional. 

Designo para a Sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 23, de 1974, de autoria do 

Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, da Ordem do Dia baixada pelo novo Ministro do Exéreito, General 
Vicente de Paulo Dale Coutinho, exaltando a personalidade do ex-Ministro 
General Orlando Geisel. 

2 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela comissão de 

Redação em seu Parecer n.0 38, de 1974), do Projeto de Resolução n.o 1, de 1974, 
que suspende a proibição con·tida nas Resoluções n.os 58, de 1966, 79, de 1970, 
e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada. 

3 

Discussão, em turno único, do !Projeto de Lei da Câmara n.0 8, de 1974 
(n.o 1. 729-B/73, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que estende às Fundações Nacional e Estaduais do Bem-·Estar do Menor a isenç.:io 
de que trata a Lei n.0 3.577, de 4 de julho de 1959, tendo 
PARECERJES FAVORAVEIS, sob n.os 71 e 72, de 1974, das Comissões 
- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
{Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45 min••tos.! 

.. 

L • 



38.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7 .a Legislatura, 
em 18 de abril de 197 4 

PRESID:tNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- José Gulomard- Geraldo Mesquita Flávio Britto 
- José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas passarinho 
- Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - Petrônio Por-
tella - Helvídio Nunes - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves -
Dinarte Mariz - Jessé Freire - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo 
Guerra- Wilson Campos - Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Lean
dro Maciel - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico 
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vascon
celos Torres - Danton Jobim - Magalhães Pinto - Orlando Zancaner 
- Emival Caiado - Fernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha 
Derzl.- Accioly Filho- Mattos Leão- Antônio Carlos- Lenoir Vargas 
- Daniel Krieger - Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) - A lista de presença acusa o compare
cimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta -a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leit.ura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N,0 122, de 1974 

(N.0 150/74, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o art .. 42 (item IU) da Constituição, tenho a honra 
de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Diplomata Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi, Embaixador junto ao Reino 
tia Bélgica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Grão-Ducado do Luxemburgo, nos termos do Decreto n.o 56.908, de 
29 de setembro de 196,5, 

2. Os mérl!tos do Embaixador Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi, que 
me Induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam 
d.a anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 17 de abril de 1974. - Ernesto Gciscl. 
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CURRICULUM VITAE DO EMBAIXADOR RAUL HENRIQW: CASTRO E 
Sll.V A DE VICENZI 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 14 de junho de 1918. Bacharel 
em Ciências Jurídicas e sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil, 1943. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso de 
Aperfeiçoamento de Diplomatas. 

- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945. 

- Membro da Comissão de Organização da Conferência Interamericana para a 
Manutenção da Paz e da segurança no Continente, 1947. 

- Assistente do Serviço do Cerimonial na Conferência Interamericana para a 
Manutenção da Paz e da Segurança no Continente, 1947. 

- Membro da Delegação do Brasil à IX Conferência Internacional Americana. 
Bogotá, 1948. 

- Secretário da Comissão Nacional do Trigo, 1948. 

- Membro da Delegação do Brasil à !II Reunião das Partes Contratantes do 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), Annecy, 1949. 

- Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1950. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Washington, 1950 a 1953. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Taipeh, 19,53 a 1954. 

- Encarregado de Negócios em Taipeh, 19·53 e 1954. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em LOndres, 1955 a 19·57. 
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1957. 

- A djsposição do Ministro da Aeronáutica, 1957 . 

..;.. Chefe da Divisão do Cerimonial, 1958 a 196·1. 

- Membro do Grupo de Trabalho de Transferência para Brasília, 1959. 
I \ 

- Membro da Comissão de Planejamento e Execução das Solenidades de Ins
talação da Nova Capital da República, BrasUia, 1960. 

- :Membro da Comitiva do Presidente da República em Visita a Portugal durante 
as Comemorações Henriquinas, Lisboa, 1960. 

- Membro da Comissão de Organização do Programa do encontro dos Presi-
dentes do Brasil e da Itália, 1961. 

- Chefe do Cerimonial, 1961 a 1963. 

- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por· merecimento, 1961. 

- Membro da Missão Oficial aos Estados Unl:dos da América e ao México, prepa-
ratória da visita do Presidente do Brasil, 1962. 

- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Paris, 1963 a 1964. 

- Encarregado de Negócios em Paris, 1963 e 1964. 

- Membro da. Delegação do Brasil à Conferência da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1964. 

- Membro da Delegação do Brasil à 43.o. Sessão do Conselho da FAC, Roma, 1964. 

·- Cônsul-Geral em São Francisco, 1964 a 1966. 
- Embaixador em Dakar, 1966 a 1969. 

- Embaix-ador em Nouakchott, cumulatiYamente, 1967 a 1969. 
- Chefe do Departamento de Administração, 1970 a 1973. 

- Membro da Comissão de elaboração do projeto de Constituição e Normas de 
funcionamento da Delegação do MRE no Estado da Guanabara, 1970. 
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- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1970. Chefe do 
Departamento Geral de Administração, 1973 a 1974. 

- Designado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Bélgica, 1973. 
Secretaria de Estado das .Relações Exteriores, 5 de abril de 1974. - Octávio 

Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal. 
(A Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N.o 123, de 1974 

(N.0 151/'14, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição Federal, tenho a 

honra de submeter à aproV'ação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Mário Gibson Alves Bar.boza, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Helênica, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, d.e 12 de de
zembro de 1972. 
2. Os mérHos do Embaixador Mário Gibson Alves Barboza, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasilia, 17 de abril de 1974. - Ernesto Geisel. 

CURRICULUM VITAE 
DO EMBAIXADOR MARIO GIBSON ALVES BARBOZA 

Nascido em Olinda, Estado de Pernambuco, a 13 de março de 1918. Bacharel 
em Direito, pela Faculdade de Direito de Recife, em 1937. Diplomado pela Es
cola Superior de Guerra, no Curso Superior de Guerra, em 1951. 

- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1940. 
- Vice-Cônsul em Houston, 1943. 
- Terceiro-Secretário da Embaixada em Washington, provisoriamente, 1943 

a 1945. 
- Terceiro-Secretário da Embaixada em Washington, 1945. 
- Membro da Delegação do Brasil à Conferência da Organização Interna-

cional das Nações Unidas, São Francisco, 1945. 
- Promovido a Segundo-Secretário, por antigüidade, 1945. 
- Segundo~Secretário da Embaixada em Washington, 1945 a 1949. 
- Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1949 a 1950. 
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1950. 
- A disposição do Estado~Maior das Forças Armadas para cursar a Escola 

Superior de Guerra, 1951. 
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Bruxelas, 1952 a 1954. 
- Encarregado de Negócios em Bruxelas, 1952, 1953 e 1954. 
- Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1954 e 1955. 
- Conselheiro, 1954. 
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1955. 
- Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1955 e 1956, 
- Membro da Comitiva do Presidente da República, em viagem a Portugal, 

1955. 
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- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Buenos Aires, 1956 a 1959. 

- Delegado do Brasil à Conferência Económica da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Buenos Aires, 1957. 

- Encarregado de Negócios em Buenos Aires, 1956, 1957, 1958 e 1959. 

- Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do Presidente da 
República Argentina, 1958. 

- Ministro-Conselheiro da Missão junto às Nações Unidas (ONU), Nova 
·Iorque, .1959· e 1960. 

- Ohefe da DEllegação do BrasH ao Comitê ad hoc sobre a Ut111zação Pací1ica 
do Espaço Cósmico, Nov.a Iorque, 1959. 

- Delegado-Suplente e Delegado do Brasil a XIV Seção da Assembléia
Geral das Nações Unida:s, Nova Iorque, 19'59. 

. - Chefe da Delegação do Brasil à XI Sessão da Comissão de Informações 
sobre os Tenr!tórios Não-Autónomos das Na;ções Unidas, Nova Iorque, 1960. 

- Representante-Substf.tuto do Brasil nas LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX e 
LXX Sessões da Comissão de Desarmamento, das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1960. 

- Delegado-Substituto do Brasil à XV Assembléia Geral das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1960. · 

- Delegado-Substituto do Brasil à Assembléia de Emergência para o Congo, 
das Nações Unidas, 1960. 

- Encarregado da Missão junto à ONU, 1959 e 1960. 

- Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1961. 

- Membro do Grupo de Trabalho para Estudo da Refotma do Ministério 
das Relações Exteriores, 1961. 

- Membro da Comitiva do Ministro de Estado às comemorações da Inde-
pendência do Senegal, 1961. 

- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1961. 

- Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1962. 

- Delegado do Bras!:! à VIII Reunião de Consulta dos Ministros das Re-
lações Exteriores das Repúblicas Americanas, Punta del Este, 1962. 

- Membro da Comitiva do Presidente da República em Visita aos Estados 
Unidos da América e ao México, 1962, 

- Membro da Comissão de Nacionalização de Empresas Concessionárias de 
Serviços Públicos, 1962. 

- Embaixador em Viena, 1962 a 1966. 

- Chefe da Delegação do Brasil à Conferência das Nações Unidas sobre 
Relações e Imunidades Consulares, Viena, 1963. 

- Chefe da Delegação do Brasil à Conferência sobre Responsabilidade Civil 
por Danos Nucleares, Viena., 1963. 

- ObServador do Brasil à Reunião Preparatória da Conferência dos Países 
Não-Alinhados, Colombo, 1964. 

- Participante da Reunião dos Embaixadores na Europa Ocidental, Roma, 
1966. 

-Embaixador em Assunção, 1967. 

- Membro da Comissão de Comemorações do Nonagésimo Aniversário do 
Doutor Raul Fernandes, Rio de Janeiro, 1967. 

- Subsecretário-Geral de Política Exterior, 1968. 

• 

.. .. 
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- Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Comitê Interamer!cano da 
Aliança para o Progresso (CIAP), Washington, 1967. 

- Secretário-Geral de Politica Exterior, 1968 e 1969. 
- M!n!stro de Esta~·o das &elações Exteriores, interino, 1968. 
- Embalx::tdor em W~hington, 1969. 
- Ministro d·e Estado das Relações Ex•eriores, 1969 a 1974. 
- Membro da Comitiva do Presidente da República ao Chuí por ocasião do 

encontro com o Presidente da República Oriental do Uruguai, 1970. 
-.:. Chefe da Delegação do Brasil ao Prime!ro Período Extraordinário de Ses

sões da Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
Washington, 1970. 

- Chefe da Missão Especial ao Japão, 1970. 
- Chefe da Delegação do Brasil à XXV Sessão da AssembMia-Geral das 

Nações U111idas, Nova Iorque, 1970. 
- Chefe da Missão Especial às Solenidades de P·osse do Presidente dos Es

tados Unidos Mexicanos, 1970. 
- Chefe da Delegação do Bras!! ao III Período Extraordinário de Sessões da 

Assembléia Geral da OEA, Washington, 1971. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião de Consulta dos Ministros das 

Relações Exteriores dos Países Americanos, Washington, 1971. 
- Chefe da D-elegação do Brasil à IV Reunião de ChanceCeres dos Países do 

Prata, Assunçã.a, 1971. 
- Chefe da Delegação do Brasil às XXVI, XXVll e XXVIII Sessões da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1971, 1972 e 1973. 
- Chefe da Delegação do Brasil ao III Período Ordinário de Sessões da As

.semb1é!a-Geral da OEA, Washington, 1973. 
- Membro da Comi•iva do Presidente da República em Visita a Portugal, 

1973. 
- Chefe da Missão Especial do Brasil às solenidades de posse do Presidente 

da República do Paraguai, 1973. · 
Secretaria de Estado das Relações Ext·erlores, em 1·5 de abril de 1974. -

Octavio Rainha Neves, Chefe da Divisão do Pessorul. 
(A Comtssão de Relaç6es Exteriores.! 

PARECERES 

PARECER N.0 81, DE 1974 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 9, de 1974 (n.0 1. 751-A, de 
1974, na origem), que "fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secre
taria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Benjamim Farah 

o Projeto em exame, de in!ciativa do Senhor Presidente da República e 
submetido à deliberação do Congresso Nacional com a Mensagem n.0 75, de 4 
de março do corrente ano, nos termos do ar+. 51 da Constituição, visa a fixar os 
valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
do Quadro Permanente da Secretaria do Tr~bunal Superior Eleitoral. 

Como bem se verif!ca, o Projeto foi ela;borado com fiel observância das dire
trizes traçadas pela Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, atendidas, portanto, 
as determinações que instituíram o principio constitucional da paridade, contidas 
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nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da nossa Lei Maior, e na Lei C·omplementar n.0 10, de 
6 de maio de 1971. 

A medida é, assim, parte desse elenco de providências que têm sido adotadas 
no sentido da imp':antação da reforma administrativa, objetivando a dina.rniza
Ção da adminiStração pública nos seus vários setores de escalonamento, ·bem 
como a realidade da administração pública. 

Somos, assim, pela a'J)rovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 1974.- Jessé Freire, Presidente, em exer

cício - Benjamim Farah, Relator - Magalhães Pinto - Gustavo Capanema. 

PARECER N.0 82, DE 1974 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 9, 

de 1974. 
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.0 75, de 4 de março 
de 1974, e nos termos do art. 51· da Constituição, submete à del1beração do Con
gresso Nacional o presente projeto de lei, no qual são fixados os novos valores 
dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assesso1.1amento Superiores do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunru: Superior Eleitoral, mais uma 
etapa, portanto, rio elenco de providências que objetiv:am a Implantação deUni
tiva da Reforma Adminl.stra'iva e a conseqüente paridade retrLbuttva. 

A medida, não resta dúvida, tem respaldo na recomendação constitucional 
dos arts. 98 e 108, § 1.0 , e na Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

O projeto, vale frisar, já aprovado na Câmara dos Deputados, com pareceres 
favoráveis das ComiSsões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de 
Finanças, nos exatos termos da Mensagem Presidencial, S'e ajusta, perfeitamente, 
às diretrizes e recomendações contidas na legiSlação pertinente à espécie, inclu
sive_ no que concerne às· despesas decorrentes, que serão atendidas com recursos 
orçamentários próprios. · 

SOmos, assim, pela aprovação do projeto .. 

Sala das Comissões, 17 de a:bril de 1974.- João Cleofas, Presidente- Fausto 
Castelo-Branco, Relator _; Virgílio Távora - Ruy .Carneiro - Amaral Peixoto 
- Jessé Freire - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas ,..... iMattos Leão 1- WiLson 
Gonçalves .. 

PARECER N.0 83, DE 1974 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da 

Câmara n.0 11, de 1974 (n.0 1. 752-B, de 1974), que fixa os valores de ven
cimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços 
Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades 
de Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio, do Quadro Per
manente 'da Secretaria do Tribunal Superior ·Eleitoral, e dá outras pro
vidências. · 

Relator: Sr. Benjamim Farah 

. · o projeto ora submetido à no.ssa apreciação decorre de solicitação do Senhor 
Presidente do Trtbunall Superior Eleitoral e tem por objeto ap!lcar, nos Serviços 
de Secretaria druquela Alta C-orte, os novos nív·els de vencimentos decorrentes da 
reforma administrativa instituída pela Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Ao justtficar o pedido, salienta o Presidente do citado Tribunal que o pro
jeto atende às exigências constantes dos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição 
Federal e da Lei Complementar n.0 10, d·e 6 de maio de 1971. 

Aduz, ainda, que as despesas decorr.en+es da aJplicação da lei correrão à 
conta de recursos a .esse fim destinados, sendo absorvidas, -poelos novos valores 
de vencimentos, todas as vantagens e retribuições perc·ebidas, a qualquer título, 
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pelos ocupantes dos cargos a serem transformados ou transpostos, ressalvados, 
apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço. 

Verificamos, do exame· dos articW:ados da proposição, que a mesma é, em 
suas linhas gerais, idêntica a outras aprovadas pelo Congresso, notadamente no 
tlnal do ano próximo passado. seria, assim, fastidioso reproduzir neste parecer 
normas exaust1vamente conhecidas da. Comissão e da Casa. 

Ressalta, do exposto, que o ·projeto, além de atender a exigências de ordem 
constitucional e lega~ visa a colocar os operosos funcionários da Secretaria do 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral em igualdade de condições com seus colegas 
dos demais Tribunais ·Super!ores, a cujas Secretarias foram aplicados, em 1973, 
os níveis de vencimento, instituídos pela Lei n.o 5. 645, de 10 de dezembro de 19'70. 

Manifestamo-nos, por estes motivos, favoravelmente ao ·Projeto. 
· Sala das Comissões, 17 de abr~: de 1974.- Jessé Freire, Presidente, em exer
cíc!o - Benjamim Farah, Relator- Magalhães Pinto - Gustavo Capanema. 

PARECER N.0 84, DE 1974 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 11, 

de 1974. . 
:Relator: Sr. Virgilio Távora 
Com a Mensagem n.0 76, de 1974, o Senhor Presidente da Repúbiica submete 

à nossa deliberação projeto que visa a estender, a servidores do Quadro Perma
nent-e da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, os valores de vencimentos 
decorrent-es do Plano Geral de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n.o 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, 

Serão os seguintes os novos níveis de vencimentos fixados pelo diploma: 
I - Grupo-atividade de apoio Judiciário de TSE-AJ-8 - Cr$ 5.440,00 a 

TSE-AJ-1 Cr$ 1.360,00; 
II - Grupo-serviços auxiliares de TSE-SA-6 Cr$ 2.380,00 a TSE-SA-1 -

Cr$ 610,00; 
III - Grupo-serviços de transport-e oficial e Portaria de TSE-TP-5 

Cr$ 1.290,00 a TSE-TP-1 Cr$ 540.00; 
IV - Grupo-artesanato de TSE-ART-5 - Cr$ 2.100,00 a TSE-ART-1 

Cr$ 540,00; 
V- Grupo-Outras atividades de nível Superior de TSE-NS-7 Cr$ 5.570,00 a 

TSE-NS-1 Cr$ 3.120,00; 
VI- Grupo-outras atividades de nível médio de TSE-NM-7 Cr$ 2.380,00 a 

TSE-NM-1 Cr$ 610,00. 
Notamos que os vencimentos constantes do diploma já incluem o aumento 

concedido aos servidores federais em março do corrente. 
A matéria é bastante conhecida da Comissão, em virtude da aprovação, em 

1973, de diversas leis, contendo disposições idênticas em relação a outros servi
dores. Examinaremos, assim, apenas os aspectos que interessam mais de perto a 
esta ComisSão. 

Preliminarmente, verificamos que a proposição foi elaborada em harmonia 
com a sistemática constitucional e legal que disciplina a matéria, tendo inclusive 
sido ouvido o DASP. Quanto às despesas dela resultantes, foram condicionadas, 
pelo art. 13, à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal, bem 
como outros recursos a esse fim destinados, atendida a legislação per-tinente. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 17 de ab.r!l de 1974. - João Cleofas, Presidente -

Virgílio Távora, Relator - Ruy Carneiro - Amaral Peixoto - Jessé Freire -
Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Mattos Leão - Wilson Gonçalves - Fausto 
Castelo-Branco. 
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PARECER N.0 85, DE 1974 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Se

nado n.0 17, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, e dá 
outras providências". 

Relator: Sr. Heitor Dias. 
Acompanhado de .sucinta justificativa, é apresentado ao Senado Projeto de 

Lei da autoria do !lustre Senador Nelson Carneiro, propondo substanciais alte
rações nos benefícios e .serviços a cargo da Previdência Social brasileira. 

Como salienta o autor do projeto, sua proposta visa a restabelecer beneficias 
que já eram tradicionalmente assegurados - tais como: assistência financeira, 
auxílio para tratamento fora do domicilio e seguro-desemprego que a Lei n.0 5.890, 
de 8 de junho de 1973, veio suprimir. 

Segundo observação do !lustre Senador, não se pode entende-r semelhante in
volução, quando é sabMo que a cada modificação introduzida no Sistema Previ
denc!ário, segue-se a ampliação de benefícios e fontes de custeio, a demonstrar 
a capacidade que deve ter a Previdência Social para criar e não para cortar 
favores consagrados pelo uso e pelo tempo. 

Em que pese o louvável propósito do !lustre autor do projeto, não cremos 
possa ser formulada essa "lei da evolução prev!denciária", pelo menos nos termos 
em que a mesma se apresenta, pois todos sabemos que o critério reitor da 
politica prevldenciária, entre nós, tem sido não o de sua ampliação indiscriminada 
mas o da progressiva racionalização de benefícios e serviços, que só podem ser 
criados quando precedidos dos necessários cálculos atuar!aiS, indispensáveis à 
sustentação material e, por isSo, à própria cred!b!lidade do sistema. 

Não é outra a razão por que, atualmente, a Constituição Federal <art. 164, 
parágrafo único) declara que nenhuma prestação de serviço de assistência ou 
de benefício, compreendidos na previdência social, será criada, majorada ou esten
dida, sem a correspondente fonte de custeio total. 

Assim, opinamos pela rejeição do Projeto, visto que o mesmo, em sua letra 
e em seu espírito, conflita com a Constituição. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente -
Heitor Dias, Relator - Aceioly Filho - Helvidio Nunes - Carlos Lindenber~ 
- José Lindoso - Wilson ·Gonçalves - Gustavo Capanema - José Augusto -
José Sarney - Mattos Leão. 

PARECER N.0 86, DE 1974 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 26, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, e 
dá. outras providências". 

Relator: Sr. Heitor Dias 
Imbuído do nobre propósito de estabelecer "a desobrigação de carência pMa 

os segurados egressos de serviçO público e para os trabalhadores rurais, que, por 
força da Lei Complementar n.o 11. de 25 de maio de 1971, ingressaram no sistema 
geral da Previdência Social", o ilustre Senador Nelson Carneiro apresentou o 
presente projeto de lei modificando o art. 64 da Lei n.0 3.807/60, cuja redação 
foi objeto de alteração da Lei n.o 5,890/73. 

Como salienta o Autor do Projeto, pa-ra esse contingente de segurados existe, 
sempre, um claro de 12 (doze) meses durante o qual o servidor fica a descoberto 
dos direitos que possuía, como segurado, sem que, em contrapartida e !mediata
mente, adquira a nova proteção prev!denc!ár!a. Não tendo, ainda, ultrapassado 
o período de carência, ele se vê privado de qualquer cobertura, como se estivesse 
na condição de Inseguro social. Acontece que, se o grande objetivo que preside a 
politica previdenclária é diminuir os risc-os sociais do maior número possível de 
cidadãos, não tem sentido conservar-se esse estado de col.sas. 

Por essa razão, e visando a restaurar proteção que já existia na legislação 
previdenciária anterior à unificação - como enfatiza o Autor do projeto em 
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exame - é que o representante da Guanabara submete sua proposta ao exame 
do Congresso Nacional. 

"É, em última análise - arremata a justificativa - a conseqüência do per
missivo legal da contagem recíprDca do tempo de serviço, que deve motivar o 
legi.slador para, no que diz respeito à chamada carência, estabelecer critérios 
equitativos e justos, sem o que estar-se-á deixando considerável número de 
segurados ao desamparo." 

Se, por todos esse motivos, que reputamos da maior reLevância, o projeto 
merece acolhida, não podemos d·eixar de ressaltar nossa dúvida quanto à sua. 
constitucionalidade, pelas razões expostas a seguir. 

Como sabemos, atualmente, a Constituição da República contém expressa 
proibição no sentido de que nenhuma prestação de serviço de assistência ou de 
benefício compreendidos na previdência s·ocial será criada, majorada ou esten" 
dida, sem a correspondente fonte de custeio total (art. 165, parágrafo único). 

Essa norma - se tivermos por bas.e uma interpretação puramente literal 
- em nada colide com o projeto em exame, na medida em que este não cria, 
não majora, nem estende, mesmo indiretamente, qualquer prestação de serviço 
de assistência ou de benefício. 

Examinado, contudo, em sua finalidade, na razão que o inspirou, veremos 
que o proibitivo constitucional tem por finalidade impedir sobrecargas à Previ
dência Social, sem a correspondente fonte de custeio total. 

Ora, se o projeto visa a eliminar, nos casos que menciona, o chamado período 
de carência - que é o lapso de tempo correspondente à realização de um número 
mínimo de contribuições mensais indispensáveis à percepção pelos beneficiários 
das prestações previstas no Sistema da Previdência Social (art. 39, do Regula
mento do Regime de Previdência Social, a.provado pelo Decreto n.o 72. 771/73) -
não há negar que virá criar pesado ónus para o Sistema, obrigando-o àquelas 
prestações previdenciárias antes de receber qualquer contribuição do segurado 
beneficiário. 

Somando-se a essas novas dispensas do período de carência, as que a legis
lação já consagra (art. 64. § 2.o, I e II da LOPS), fácil é perceber a repercussão 
financeira que o projeto, se convertid·o em lei, terá sobre o Sistema Previdenciário 
brasileiro. 

Por isso, mesmo ressalvados os motivos nobres que inspiraram a proposta do 
ilustre Senador Nelson Carneiro, opinamos pela rejeição do projeto, porque con
trário, em sua essência, ao dispositivo constitucional antes referido. 

Sala das Comissões, 17 de abril de 1974.- Daniel Krieger, Presidente- Heitor 
Dias, Relator - Accioly Filho - WHson Gonçalves - Carlos Lindenberg - Hel
vídio Nunes - Mattos Leão- José Sarney - Gustavo Capanema - José Augusto. 

PARECER N.o 87, DE 1974 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 10, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, 
e dá outras providências". 

Relator: Sr. Heitor Dias 
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, objetiva o projeto em 

exame estender à mulher trabalhadora o direito à aposentadoria proporcional 
ao tempo de serviço, na base de 80%, quando completar 25 anos de contribuição 
à Previdência Social. 

Justifica o Autor sua proposição com o argumento de que a legislação, tal 
como está vigorando, consagra tratamento discriminatório em relação à mulher, 
"vez que concede o benefício pelo máximo (trinta anos de serviço) e não dispõe 
sobre o escalonamento que deveria haver, ou seja, não assegura o benefício, como 
seria lógico e justo, na base de 80% a partir de 25 anos de serviço até chegar 
aos 100% no momento em que a segurada c·ompletar os trinta anos de ativida<le". 

Se bem que a douta Comissão d·e Legislação Social vá examinar o mérito 
do projeto em maior profundidade, cabe aqui uma brzve reflexão sobre o argu-
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menta central da "Justificativa'', qual seja a discriminação em desfavor da 
mulher. 

Se discriminação existe, parece-nos, data venia, que será contra o trabalha
dor, pois a sua aposentadoria "integral" só ocorre aos 35 anos de contribuição, 
enquanto que a mulher trabalhadora a tem cinco anos antes. 

A tese da isonomia seria, assim, inadequada, ao caso, pois não se pode dar 
tratamento igual a situações desiguais. A mulher, pelas suas próprias condições 
biológicas, tem um tratamento legal diferenciado na nossa e nas legislações sociais 
de todo o mundo. A Consolidação das Leis do Trabalho consagra à trabalhadora 
todo um Capítulo, excepcionando-a das cllamadas normas gerais de tutela do 
trabalho. A Constituição, no art. 165, além de conceder à mulher o "privilégio" 
da aposentadoria com salário integral aos 30 anos de serviço, impede-a de 
trabalhar em serviços insalubres e à noite, quando menor de 18 anos. Assim, 
a proclamada isonomia, só existirá quando houver identidade de situações. "A 
todo trabalho igual corresponderá salário igual, sem distinção de sexo", mas aten
dida, também, a identidade de condições na produtividade e no tempo d'J 
serviço. 

Não vemos, portanto, como se falar em discriminação contra a mulher tra: 
balhadora justamente quando ela é beneficiária de uma legislação mais pro
tetora. 

Afora estes aspectos, que julgamos por bem a.pena.;; aflorar, o projeto não 
tem viab1lidad·e sob o ponto de vista c·onstitucional. Basta ver que o já citado 
art. 165, em seu parágrafo único, impede a criação, majoração ou extensão de 
beneficio previdenciário "sem a correspondente fonte de custeio total". 

Ora, ressalta à evidência que retroagir o direito à aposentadoria para os 25 
anos de contribuição é constituir uma nova modalidade de benefício, qual seja 
a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço para a mulher, direito ine
xistente não só na Constituição como na Lei Orgânica da Previdência Social. 

Ante essas razões, opinamos pela inconstitucionalidade do projeto. 
Sala das Comissões, 17 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente -

Heitor Dias, Relator - Accioly Filho - Helvidio Nunes - Carlos Lindenberg 
- José Lindoso - Wilson Gonçalves - José Augusto - Gustavo Capanema. -
Mattos Leão - José Sarney. 

PARECER N.0 88, DE 1974 · 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 19, de 1973, que "dispõe sobre o exercício da profissão de 
Ortoptista, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Heitor Dias 
1. Apresentado pelo Senador Franco Montara, o Projeto n.o 19, de 1973, dis
ciplina o exercício da profissão de Ortoptlsta, exercida por pessoal de nível 
superior, diplomado em escolas médicas nacionais ou em estabelecimentos estran
geiros, cujos certificados sejam veconhecidos no Brasil. O art. 3.0 do projeto 
prevê o exercício dessas atividades mediante indicação médica ou em consultórios 
próprios, enquanto o art. 4.0 prescreve oito horas diárias de trabalho normal, 
excepcionalmente acvescidas de duas horas. 
2. O provimento de cargos de Ortoptista, no serviço público f·ederal, estadual e 
municipal, da administração direta e indireta, só se faria mediante a apresen
tação d•e diploma (art. 5.0 ) e os cursos para a formação de profissionais teriam 
a duração mínima de três anos (art. 6.0 ), obrigatoriamente registrados os diplo
mas na Divisão do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cuitura, no 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde 
e na Associação Brasileira de Ortóptlca (art. 7.0

). 

3. Dispõe o art. 8.0 do projeto sobre o registro, no prazo de 180 dias, dos diplo
mados em cursos de Ortóptica sob a orientação das Cátedras de Oftalmologia 
das Escolas de Medicina, d·esde que hajam obedecido às exigências do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, enquanto o art. 9.0 faz acrescer a categoria de 

r 
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ortoptista aos Grupos da Confederação Nacional das Profissões, anexo à Con~ 
solidação das Leis do Trabalho <Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943). 
4. Quanto à fiscalização do ·exercício da profissão seria exercitada pelo com~ 
petente órgão federal, juntamente com a Associação Brasileira de Ortóptica e 
repartições sanitárias congéneres dos Estados e Territórios (art. 10), cumprindo 
ao Poder Executivo regulamentar a Lei, 120 dias após a sua publicação (art. 11). 

5. A competência da União para legislar sobre a matéria está previs~a no 
item XVII, letras q e r do art. 8.0 da Constituição de 1967, com a redaçao da 
Emenda Constitucional n.0 1, de 1969, que, no § 23 do art. 152, prevê o "livre 
eX!ercíclo de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de 
capacidade que a Lei estabelecer". 
6. É de salientar que, principalmente no campo profissional referente às ati~ 
vidades sanitárias, a tendência é a regulamentação, como já ocorreu com as 
profissões de médico, veterinário, zootecnista, dentista, farmacêutico, fisiote~ 
rapeuta e enfermeiro, sendo de sall·entar que o projeto atende a uma. reivindi
cação da Associação Brasileira de Ortóptica. 
7. Com a.ssento na competência legislativa da União, sem qualquer restrição 
no que tange à iniciativa, o pro]'eto nos parece constitucional e juridico, en
quadra-se na sistemática vigente, está conforme a técnica legislativa e é, por 
isso, merecedor de aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1973. - Daniel Krieger, Pl'esidente -
Heitor Dias, Relator - Accioly Filho - José Lindoso - Carlos Lindenberg - Bel
vid!o Nunes- Lenoir Vargas - Antônio Carlos - Gustavo Capanema. -José 
Augusto - Osires Teixeira. 

PARECER N.0 89, DE 19'74 
Relator: Sr. Geraldo Mesquita 

Atendendo à solicitação que lhe foi encaminhada pela Associação Bras!leira 
de Ortóptica, o !lustre Senador Franco Montoro propôs o presente Projeto de 
Lei, com o objetivo de disciplinar o exercício da profissão de Ortoptista que 
deve ser d•esempenha.da por profissional de nível superior, diplomado por escolas 
de medicina nacionais ou por estabelecimentos estrangeiros, cujos diplomas 
tenham sido revalidados, no Brasil. 

Determina o projeto que as atividades de Ortoptistas serão exercidas me~ 
diante indicação médica; que será de 4 (quatro) horas diárias a duração normal 
de trabalho daqueles profissionais; e que será obrigatória, no serviço público 
federal, estadual ou municipal, bem assim nas repartições autárquicas ou de 
economia mista sob control-e governam·ental, a apresentação de diploma para 
provimento e exercício do cargo de Ortoptista. 

O art. 7.0 estabelece que os diplomas de Ovtoptistas deverão ser registrados 
na Divisão de Ensino Superior do MEC, no Serviço Nacional de Fiscalização de 
Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde e na Associação Brasileira 
de Ortóptica. 

Prevê, ainda, o projeto a inclusão da categoria de Ortoptista nos Grupos 
da Confederação Nacional das Profissões Liberais. 

O exercício da profissão será fiscalizado pelo mesmo órgão federal incumbido 
da fiscalização da Medicina e Farmácia, conjuntamente com a Associação Bra
sileira de Ortóptica. 

Justificando sua iniciativa, declara seu ilustre autor que, "No Brasil, já é 
grande o número de ortoptlstas e eficientes os recursos ministrados, como os 
das Escolas de Medicina de São Paulo, Rlecife, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, onde exige um currículo altamente especializado". 

Em abono, ainda, da proposição, transcreve o parecer do Prof·essor Hilton 
Rocha, que, no nosso entendimento, por si só, em face da grande autoridade 
daquele notável expoente da oftalmologia brasileira, fundamenta à sociedade a 
conveniência da discipl!nação da profissão do Ortoptlsta. 
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Os estrabismos repre&entam 2 a 3% da população de um país. Por outro 
lado, as perturbações de refração ·e os desequilíbrios óculo-motores estão estrei
tamente relacionados, e, freqüentemente, o exame de olhos e a prescrição de 
óculos evidenciam possíveis anomalias da visão binocular que ao Ortoptlsta 
cabe diagnosticar. 

A análise da visão binocular apresenta, não raro, certos problemas cuja 
solução demanda, sobretudo, o emprego de técnicas altamente especializ!lldas. 
Dai porquê, hoje a patologia da visão binocular exige uma especialização dentro 
da especialização ·e uma indispensável contribuição de um técnico. 

De fato, a Ortoptia tem, atualmente, um vasto campo de atuação, como: 
1) eliminação de sinais funcionais incômodos da insuficiência de convergência; 
2) na correção dos possíveis sinais funcionais de estrabismo da idade adulta; 
3) na eliminação da correspondência retiniana anômala; 4) na correção da 
ambliop!a estrábica e sem estrabismo; 5) na eliminação de certos casos de mls
tagmo (fixação instável ou queda de visão). 

O exame e tratamento ortópticos requerem muito tempo, além, evidente
mente, de técnicas particulares, que, sob a aparência de uniformidade esconde 
uma grande diversidade, adquirida ao longo de extensa aprendizagem (36 meses, 
no m!nimo). 

O diagnóstico do ortoptista adquire sua dimensão maior quando se trata 
de decidir os detalhes proc·essuals da reeducação das anomalias oculares, por
quanto ortóptica é, em síntese, um ·especializado e laborioso processo de reeduca
ção da visão binocular, através de exercícios adequados, de prognóstico seguro, 
prescrição da duração do tratamento etc. 

Keith-Lyle, autoridade mundialmente conhecida no campo da Ortóptlca, no 
Congresso Internacional de Oftalmologia, r.ealizado em Londres, em 1950, decla
rou: "Empreender o diagnóstico e o tratamento dos desequilíbrios óculo-motores 
sem os recursos do serviço ortóptlco é como ensaiar o tr!litamento e o diagnóstico 
das doenças do pulmão e do estômago sem os recursos das radiografias". 

Qualquer que seja a terapêutica, se se deseja obter uma cura funcional da 
visão binocular, é imprescindível que se tenha feito um diagnóstico pnéJV!o 
da anomalia óculo-motor e do estado da visão binocular. 

Ressalta-'Se do exposto a alta importância da ortóptica como técnica espe
cializada de reeducação da visão binocular e, em conseqüência, do ortoptista 
como profissional habilitado para o exercício da ortóptica. 

Bem avisado, andou, pois, o ilustre Senador Franco Montara apresentando 
o projeto em exame. 

Contudo, alguns reparos precisam ser feitos a alguns de seus dlsposttlvos: 
1) o projeto não elencou as atividades privativas que devem ser exercidas pelos 
ortoptistas; 2) subordinou, desnecessariamente, as atividades dos ortoptistas à 
indicação médica, uma vez que as atribuições profissionais a eles conferidas 
prescindem dessa Indicação; 3) fixa a duração mínima dos cursos para a for
mação de ortopt!stas, quando esta competência para elaborar currículos e fixar 
duração de cursos é privativa do Conselho Federal d·e Educação, de acordo com 
o que preceitua o art. 9.0 , letra e, da Lei n.0 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
(Lei de Diretrizes ·e Bases da Educação Nacional). 

Diante do exposto, a Comissão de Educação e Cultura opina pela aprovação 
do projeto em apreço, nos termos da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIV A 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Ortoptista, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - o exercício da profissão de Ortopt!sta obedecerá ao disposto 

nesta Lei. 

.. 
• 
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Art. 2.0 - Só é permitido o exercício da profissão de ortoptlsta: 
a) aos portadores de diploma de nível superior expedido por escolas de 

Ortóptica Integradas em escolas médicas oficiais ou reconhecidas e registrado 
na Dlretorla do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura; 

b) aos portadores d,e diploma de nível superior expedido por escola de 
Ortóptica 'estrangeira, oficial ou r-econhecida por Lei, no pais de origem, que 
tenham revalidado e registrado seu diploma no Brasil, na forma da legislação 
em vigor. 

Art. 3.0 - São privativas do ortoptlsta as seguintes atividades: 
a) investigar as anomalias da visão binocular; 
b) proceder ao diagnóstico, prognóstico e tratamento dos desequilíbrios óculo

motores, por processos não-cirúrgicos ou óticos. 
Art. 4.0 - A duração normal de trabalho de Ortoptlsta é de 4 (quatro) horas 

diárias, podendo, por motivo de força maior ou mediante acordo escrito, ser 
acrescida, no máximo, de mais de 2 (duas) horas diárias. 

Art. 5.0 - Na Administração Pública, é obrigatória, sob pena de crime de 
responsabilidade, a apresentação de diploma por parte daqueles a quem esta 
Lei permitir o exercício da profissão de Ortoptista, s,empre que se tratar de 
provim,ento de cargos que ela deles tornou privativos. 

Art. 6.0 - A fiscalização do exercício da profissão de Ortoptlsta será exer
cida pelo órgão de saúde encarregado da Fiscalização da Medicina ,e Farmácia, 
conjuntamente com a Associação Brasileira de Ortóptica, diretamente, ou atra
vés das repartições sanitárias congêneres dos Estados e Territórios. 

Parágrafo único - Para poder exercer a profl.ssão, o ortoptlsta deverá se ins
crever no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e F31l'lllácia, do Minl.stério 
da Saúde, e na Associação Brasileira de Ortóptlca. 

Art. 7.0 
- O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao Ortoptista com

pete exclusivamente ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. 
Art. 8.0 - Os portador,es de diplomas expedidos até a data da publicação 

da presente Lei, em cursos de Ortóptica sob a orientação das Cátedras de Oftal
mologia, terão todos os direitos ass,egurados nesta Lei, desde que requeiram, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, o respectivo registro. 

Art. 9.0 - O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, cons
tante do Quadro de Atividades e P'roflssões, anexo à Consolidação das Leis de 
Traball1o, aprovado pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, é acres
cida da categoria profissional de ortoptista. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de maio d,e 1973. - Gustavo Capanema, Presidente -

!Geralilio Mesquita, Relator - Benjamim Farah - Milton Trindade - Tarso 
Dutra. 

PARECER N.0 90, DE 1974 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.• 19, de 1973. 

Relator: Sr. Heitor Dias 
Voltamos a apre-ciar o presente projeto, em virtude ,de emenda substitut!va 

do Senador Geraldo Mesquita, :perfilhada !!Jela douta Comissão de Educação e 
Cultura. 

Ao justificar a emenda salientou seu eminente autor, no parecer que ex
pendeu no citado órgão Técnico, o seguinte: 

"Contudo, alguns reparos precisam ser feitos a alguns de seus disposi
tivos: 1) o projeto não elencou as atividades privativas que devem ser 
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exercidas pelos ortoptistas; 2) subordinou, desnecessariamente, as atl
vldades dos ortoptistas à indicação médica, uma vez que as atribuições 
profissionais a eles conferidas prescindem dessa indicação; 3) fixa a 
duração minima dos cursos para a formação de ortoptlstas, quando esta 
competência para ela;borar currículos e fixar duração de 'Cursos é pri
vativa do Conselho Fede~;al de Educação, de acordo com o que preceitua 
o art. 9.0 , letra e, da Lei n.o 4.024, de 20 de dezembro de 1961, (Lei de 
Dlretrizes e Bases da Educação Nacional)." 

Visa, assim, o substitutivo a suprir as referidas deficiências. 
Elm nosso pronunciamento anterior, tivemos ocasião de concluir pela juri

dicidade e constitucionalidade do projeto. 
O substitutivo sob exame também se nos afigura, no âmbito de competência 

desta Comissão, j uridico e constitucional. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. - Daniel Krieger, Presidente -

Heitor Dias, Relator - Helvídio Nunes - Accioly Filho - José Lindoso - Wilson 
Gonçalves - Franco Montoro - Mattos Leão - Carlos Lindenberg. 

PARECER N,0 91, DE 1974 
Da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 19, 

de 1973. 
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 

De autoria do ilustre Senador Franco Montoro, o Projeto de Lei, ora em 
exame nesta Comissão, objetiva regulamentar o exercício da profissão de Or
toptista. 

De acordo com o art. 1.0 , considera-se Ortoptista o profissional de grau 
superior diplomado por ·escolas de Ortóptica integradas em escolas médicas e o 
formado por escola or·tóptica estrangeira, reconhecida por Lei, no país de ori
gem, e que tenha revalidado, no Brasil, o respectivo diploma. 

Dispõe, ainda, a proposição que será obrigatória, no serviço público federal, 
estadual ou municipal, bem assim nas repartições autárquicas ou de economia 
mista sob controle governamental, a apresentação de diploma de Ortoptista 
para provimento e exercício desse cargo. 

Estabelece o art. 7.0 que os diplomas de Ortoptista serão registrados na 
Divisão de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, no Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde e 
na Associação Brasileira de Ortóptica. 

Caberá ao órgão federal de saúde encarregado da Fiscalização da Medicina 
e Farmácia, juntamente com a Associação Brasileira de Ortóptica, fiscalizar o 
exercício da profissão. 

O art. 9.0 determina a Inclusão da categoria de Ortoptista nos Grupos da 
Confederação Nacional das Profissões Liberais. 

Em sua bem fundamentada justificação, o ilustre autor da proposição afir
ma que, "no B~;asil, já é grande o número de ortoptistas e eficientes os cursos 
ministrados, como os das Escolas de Medicina de São Paulo, Recife, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, onde existe um currículo alta
mente especializado". 

Transcreve, ainda, o parecer do Professor Hilton Rocha, renomado oftal
mologista mineiro, em que este eminente especialista declara que "não há como 
fugir à necessidade premente de serem as técnicas ortóptlcas de nível superior 
reconhecidas e disciplinadas por lei". 

De fato, atualmente, a regulamentação das profissões constitui imperativo 
de ordem pública, além de representar uma condição fundamental para a for
mação de novos especial!stas, que necessitam ter a certeza de estarem sendo 
atraídos para uma profissão que lhes propicie um seguro aproveitamento "num 
mercado de trrubalho estável e de características perfeitamente definidas". 
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A douta Comissão dê Educação e Cultura, divisando a1gum~.s falhas no texto 
do Projeto, e com o objetivo de ajustá-lo às normas disciplinadoras existentes 
em leis análogas, ofereceu-lhe um substitutivo integral que, no nosso entender, 
melhor atende aos imperativos de ordem técnica e aos preceitos que regula
mentam outras profissões. 

Um reparo, apenas, julgamos oportuno inserir. Queremos nos referir à. dis
pensa que o substitutivo faz da "indicação médica", exigência esta, aliás, já 
prevista no projeto, em seu art. 3.0 

A esta Comissão compete apreciar a proposição do ponto de vista de suas 
implicações paramédicas. 

A patologia da visão binocular, como sabemos, constitui, ainda, uma das 
partes obscuras da Oftalmologia, requerendo sua reeducação o emprego de uma 
série de técnicas ultra-especiallzadas e bastante diversificadas, de acordo com 
os tipos de desequilíbrios óculo-motores. Tais desequilíbrios apresentam múlti
plos aspectos, como, a) as insuficiências de convergências, cujo tratamento é 
quase sempre rápido e eficaz; bl as heteroforias, onde os meios terapêuticos 
variam com os diferentes tipos, mas cujos resultados são excelentes; c) os es
trabismos convergentes acomodativos e divevgentes intermitentes, cujos trata
mentos, também, costumam dar bons resultados; d) os estrabismos com am
bliopias funcionais e as ambllopias sem estrabismos em que a OJ:tóptica se 
apresenta como absolutamente necessária e onde os resultados variam sobremo
do; e) os estrabismos paralíticos congénitos, cujos resultados devem estar asso
ciados à cirurgia; e fl os estra,bismos com correspondência retiniana anômala. 

A reeducação ou recuperação funcional de um estrabismo, objetivo maior 
da Ortóptica, põe em cena a presença de um "complexo", formado, de um 1ado, 
por desvio, elemento motor responsável pelo dano estético, e, de outro lado, 
por uma perturbação da visão binocular, elemento sensorial. Ora, suprimir o 
desvio, com o auxíllo da cirurgia, deixando persistir a perturbação sensorial da 
visão binocular é contentar-se apenas com a cura estética. 

Válido, sobretudo para os estrabismos, esta cura funcional é um ideal difícil 
de ser atingido. Seu tratamento é longo, sendo uma prova de paciência a que 
estão submetidos o cliente, os parentes e os especialistas. 

Atuando como elemento especializado, o Ortoptista se apresenta como pro
fissional da maior importância no que tange à investigação, diagnóstico, 
prognóstico e tratamento ortóptico da visão binocular. 

Como especialista, conhece bem a criança estrábica, estando, ainda, capaci
tado a julgar melhor as condições psíquicas e sociais dos pacientes, fatores 
reconhecidamente importantissimos em todo tratamento ortóptico. 

Na discussão científica de cada caso, seu ponto de vista é de todo impres
ci·ndível. 

No campo da saúde, dia a dia, diversi:ficam-se as diferentes áreas paramé
dicas, exigindo a formação de pessoal especializado que corresponda às neces
sidades técnicas dos modernos tratamentos médicos. 

A vista do exposto, a Comissão de Saúde, manifesta-se pela aprovação do 
presente projeto de lei, nos termos da Emenda Substitutiva da Comissão de 
Educação e Cultura a esta devendo apresentar-se a seguinte 

SUBEMENDA N.0 1-CS A EMENDA SUBSTITUTIVA DA CEC 

Inclua-se onde convier: 
"Art. As ativldades ortópticas serão exercidas mediante indicação 
médica, podendo, porém, os ortoptistas manter Instalações próprias com 
aparelhagem necessária ao exercício da profissão." 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. - Fernando Corrêa, !Presidente 
- Fausto Castello-Branco, Relator - Lourival Baptista - Waldemar Alcânta
ra - Benjamim Farah. 
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PARECER N.0 92, DE 1974 
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado 

n.0 19, de 1973. 
Relator: Sr. Heitor Dias 
De autoria do eminente Senador Franco Montoro é o projeto em exame, 

que visa a regular o exercício da profissão de ortopdista, estabelecendo as 
condições curriculares para a formação profissional e, bem assim a competência 
para a fiscalização da atividade . 

. Na Justificativa da proposição o Autor, após historiar a evolução dessa 
especialidade, esclarece que ao ortoptista, "como carreira paralelo-auxiliar do 
oftalmologista, cabe a investigação das anomalias funcionais da visão binocular, 
o diagnóstico, prognóstico e tratamento, por métodos não cirúrgi'Cos ou óticos, 
dessa anomalia". 
. . Informa, ainda o Autor, que "no Brasil, já é grande o número de ol'ltoptistas 
e eficientes os cursos ministrados como os das Escolas de Medicina de São 
Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, 
onde se exige um currículo altamente especializado. 
· A proposição já recebeu parecer.es favoráveis das .Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Educação e Cultura, sendo que a última, procurando situar o campo 
dessa especialidade como tangencial à atividade médi'Ca propriamente dita, ofe-
rece substitutivo em •que corrige algumas distorções do projeto. . 

A douta Comissão de Saúde, por sua vez, adotando o substitutivo da Comis
são de Educação e Cultura, lembra, acertadamente que, "no campo da saúde, 
dia a dia, diversificam-se as diferentes áreas paramédicas, exigindo a formação 
de pessoal especializado que corresponda às necessidades· técnicas dos modernos 
tratamentos médicos". 

Ante esses abalizados fundamentos, não há como negar a necessidade e 
a oportunidade do Projeto, ainda mais que, face à essencialidade da nova 
profissão, a sua regulamentação irá pr,opi'Ciar a formação de novos especialis
tas, com evidentes vantagens para os pacientes e para a classe médica. 

Assim,. ao nos manifestarmos favoravelmente ao Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, julgamos opor.tuno, para que sejam evitadas possíveis 
interpretações equívocas por parte dos leigos, conste no texto legal, claramente 
que a ortoptia, sendo uma atividade paramédica, só poderá ser exercida me: 
diante prescrição médica. 

Nesse sentido sugerimos a seguinte Subemenda n.0 2-CLS ao Substitutivo 
da CEC: 

"Acrescente-se onde couber: 
Art. Os tratamentos ortópticos ministrados serão feitos de acordo com 
prescrição médica, podendo, entretanto, os ortoptistas manter instala

. ções próprias 'Com aparelhagem necessária ao exercício da profissão." 

Sala das comissões, 29 de novembro de 1973. - Franco Montoro, Presidente 
- Heitor Dias,· Relator - Guido Mondin - Domício Gondim - Renato Franco 
- Accioly Filho. 

PARECER N.0 93, DE 1974 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.o 19, de 1973. 
Relator: Sr. Gustavo Capanema 
O eminente Senador Franco Montoro, tendo em vista a importância da 

"ação do Ortoptista no diagnóstico, prognóstico e tratamento dos problemas 
relacionados com a ambliopia e a musculatura ocular extrínseca", apresentou 
o presente Projeto, com o objetivo de regulamentar o exercício da profissão 
daqueles especialistas, com atividade que devam ser desempenhadas por pro
fissionais de nível superior, diplomados por escolas de medicina nacionais ou 

L 

.. 
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por estabelecimentos estrangeiros, cujos diplomas tenham sido revalidados, no 
Brasil. 

A Comissão de constituição e Justiça julgou a Proposição constitucional e 
jurídica, enquadrada na sistemática vigente e conforme a técnica legislativa. 

Por sua vez, a Comissão de Educação e Cultura, julgando necessário fazer 
reparos a alguns dispositivos do Projeto, opinou pela sua aprovação, do ponto 
de uma Emenda Substltutiva que ofereceu e fo~ igualmente, aprovada, do ponto 
de vista jurídico e constitucional, pela Comissao de Constituição e Justiça. 

Ao ser apl.'eciado pela Comissão de Saúde, foi o Substitutivo aprovado com 
uma emenda aditiva, determinando que "as atividades ortopticas serão exerci
das mediante indicação médica, podendo, porém, os ortoptistas manter insta
lações próprias com aparelha-gem necessária ao exercido da profissão". 

Finalmente, a Comissão de Legislação Social, manifestando-se, ta-mbém, fa
voravelmente ao Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, sugeriu-lhe 
uma subemenda, cuja redação reproduz quase que textualmente a apresentada 
pela Comissão de Saúde. 

No âmbito de sua competência regimental, cabe a esta Comissão manifes
tar-se especificamente sobre o art. 5.0 da Emenda Substiutiva, redigido nos 
seguintes termos: "Na Administração Pública, é obrigatória, sob pena de crime 
de respomabllidade, a apresentação de dLploma por parte daqueles a quem 
esta Lei permitir o exercício da profissão de Ortoptista, sempre que se tra-tar 
de provimento de cargos que ela deles tornou privativos." 

No mérito, nada há que opor à aprovação do dispositivo, cujas providências 
já figuram em diplomas le,gais que disciplinam outras profissões. Objetivando 
escoimá-lo de pequenas impropriedades, sugerimos que lhe seja dada a seguinte 
redação: 

SUBEMENDA N.0 3- CSP 
Dê-se ao art. 5.0 do Substitutivo a seguinte redação: 

"Art. 5.0 No Serviço Público, é obrigatória, sob pena de crime de res
ponsabilidade, a apresentação do diploma por parte daqueles a quem 
esta Lei permitir o exercício da profissão de Ortoptista, sempre que se 
tratar de provimento de cal'gos deles privativos." 

Sala das Comissões, 17 de abril de 1974. - Benjamim Farah, Presidente 
- Gustavo Capanema, Relator - Magalhães Pinto - Jessé Freire. 

o SR. PRESinENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N.0 47, DE 1974 
Nos termos do art. 314 do ·Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 

e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.0 9, de 1974, 
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, 
e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1974. - José Iindoso. 

RIEQUERlMENTO N.0 48, DE 1974 
Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 

e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.o 11, de 1974, 
que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-At!v!dades de Apolo 
Judiciário, Serviços Aux111ares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras 
Ativ!dades de Nível Superior e Outras Ativ!dades de Nível Médio, do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências. 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1974. - José Lindoso. 
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O SR. PRES.JDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a decisão do Plenário, 
as matérias a que se referem os requerimentos figurarão na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, Lider do MDB. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Movimento 

Democrático Brasileiro reuniu, na manhã de hoje a sua Comissão Executiva e 
elaborou uma nota, cuja leitura vou fazer, para qÚe fique consignada nos Anais 
do Senado Federal. 

NOTA DA COMISSAO EXECUTIVA DO DllllEI'óRIO NACIONAL DO MDB 
Em 18-4-74 

I 

"O Movimento Democrático Brasileiro, a propósito da Nota Oficial 
do Sr. Ministro da Justiça, referente às punições .políticas praticadas pela 
Revolução, reitera declarações anteriores no sentido de que cumprida a 
pena, Injusta quando a defesa é negada, o cidadão se reintegra na ple'
nitude de seus direitos e deveres; 

A superven!ênda de novas sanções ou conferir-lhes caráter pe!rpétuo, 
de maneira explicita ou tácita, é Incompatível com o Estado de Direito 
e configura inadmissível retrocesso contra secular e pacífica conquista 
do Direito Penal e da Civilização. 

o Movimento Democrático Brasileiro, fiel a seu Programa, que repro
va as soluções de força, arbítrio ou de violência, sejam quais forem seus 
agentes ou sua origem, receberá em seus quadros os brasileiros com 
condições legais de filiação, inclusive para disputa de cargos eletivos. A 
Justiça Eleitoral é o órgão constitucionalmente apto para fazer respeitar 
as prerrogativas politicas dos cidadãos. . 

o dever das autoridades, especificamente do Sr. Ministro da Justiça 
no período eleitoral, no qual a Nação já se encontra, é garantir segurança 
e propiciar tranquilidade. 

II 

Não se poderá dissociar a pretendida fusão do Estado da Guanabara 
com o Estado do Rio - cujo anúncio surpreendeu o País em plena Se
mana Santa - de seu aspecto político: Primeiro, por ter sido lançado o 
problema no ano eleitoral; segundo, a fusão aludida impede as eleições 
de um Governador e um Vlce-Governador do MDB na Guanabara, já 
plenamente asseguradas; terceiro, por suscitar dúvidas sobre a eleição 
provável de candidatos do MDIB pela Guanabara e pelo Estado do Rio 
de Janeiro ao Senado Federal: quarto, por admitir a conversão do pleito 
para constituição de duas Assembléias Legislativas - onde o MDB tem 
franca possib!lidade de alcançar bancadas numerosas - em uma única 
Assembléia, de caráter constituinte; quinto, por importar na. redução 
das representações dos dois Estados nos Legislativos estaduais e federal, 
- tudo configurando brusca mudança nas regras do jogo em pleno 
curso do processo eleitoral. 

As representações de ambos os Estados não. foram sequer ouvidas, 
devendo-se, também ponderar que o plebiscito foi banido com alegações 
de ord·em consti tuclonal. 

A Direção Nacional do MDB, protestando contra o modo por que 
tem sido conduzida a questão, que tem graves e profundas repercussões 
politicas, administrativas, sociais, económicas e tributárias, aguarda o 
pronunciamento dos Diretórios Regionais de ambos os Estados. Do mesmo 
modo, espera uma atitude responsável do Governo trona11do públicos os 
estudos sobre matéria tão relevante, antes da formulação definitiva do 
projeto. 

·" • 

,._ 
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III 
O Movimento Democrático Bras!leiro, através de suas lideranças no 

Senado Federal e na Câmara dos Deputados, tomará as iniciativas par
lamentares cabíveis, a propósito da intervenção federal no Grupo Halles, 
na defesa_ dos interesses públicos e da poupança popular." 

Foram essas, Sr. Presidente e Srs. senadores, as resoluções tomadas, esta 
manhã, pela Comissão Executiva do Diretório Nacional do Movimento Demo
crático Brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eurico Rezende, como Líder. 
- ·- () SR. EURICO REZE..l~WE - Sr. Pres:dente, o eminente Líder Amaral Peixoto 

reproduz, para registro nos Amiis da Casa, nota oficial editada na manhã de 
hoje pela Comissão Executiva do Diretório Nacional do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

A nota está vazada em três itens distintos. O Item 1 •ece censura à. nota 
oficial recém-emanada do Ministro da Justiça, a r-espeito da situação dos bra
sileiros atingidos pelos atos instituciona:s revolucionários. Em sua segunda parte, 
aborda a propalada fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de 
Janeiro e condena o que entende ser sofreguidão oficial. E finalmente, o !'em 3 
abarca o episódio, anteontem verif:.cado, da Intervenção no grupo Halles, salien
tando: 

"Tomà.rá as iniciativas pan:amentares cRJbívels a propósito da inter
venção no Grupo Halles, na defesa dos interesses públicos e da._poupança 
popular:• 

Quanto, Sr. Presidente, ao terc-eira item, verifica-se que é uma conduta •:>po
s!cionista calcada na prudência e manifestando .seu propósito de adotar medidas 
parlamen•ares cabíveis. 

Quanto à anunciada fusão dos dois Estados, a nota é injusta, porque, Sr. 
Presidente, multo antes de se falar, sequer, na construção da P<mt-e Ri·o-Niterói, 
como dizem os cariocas e Niterói-Rio, como dizem os fluminenses, órgãos de 
imprensa e op!niões parlamentares defendiam aquela fusão. 

E um dos argumentos de ord-em técnica, lembro-me perf-eitamente, era a 
advertência que se fazia dcs perig-os e das implicações da formação das megaló
polis. Entendiam e entendem, hoje, o.s técnicos que a fusão provocará ou poderá 
provocar uma descompressão populacional e, a•ravés de um planejamento gleba•:. 
realizar um des-envolvimento mais ordenado, racional e disc:plinado . 

. Então, Sr. Presidente, não se trata de n-enhuma sofreguidão do Gov-erno, 
nem foi o atual Governo que l·evantou esta questão. O próprio Sr. Deputado Céllo 
Borja, eminente bâtonnier oficial na Câmara dos Deputados, disse que na madru
gada de sua vida parlam-entar, quando eleito Deputado estadual pela primeira 
vez, não só defendeu essa idéia, como realizou e ·motivou a realização de vários 
estudos. 

ora, Sr. Presidente, esses es'udos obviamente só podem ser feitos peCo Poder 
Executivo, porque o Poder Executivo, além de estar no ápice da pirâmide,- tem 
todas as disponibilidades de ordem técnica para realização de um estudo dessa 
monta, de.ssa grandeza, dessa extensão e dessa pro•fundidade. 

Esses estud-os não s-e cingirão a nenhum egoísmo governamental; eles serão 
submetidos obviamente à apreciação do Congresso Nacional, que poderá recrutar 
a assessoria de outros órgãos, despertando, por fim, o interesse nacional em tomo 
da matéria. 

A ques'ão, Sr. Presidente, de se SRJber se a fusão deva ser feita Imediatamen
te ou a méd:.o prazo ou a longo prazo, não nos ca;be discutir nesta oportunidade. 

O Governo já anunciou, através de nota do Sr. Ministro da Justiça, que o 
assunto será submetido ao amplo debat.e politico e parlamentar. 

Ainda ontem, o Governo anunciou a última grande reforma do Pais, que é n 
reforma d-o Poder Judiciário, e disse que essa tarefa será obra comum dos três 
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Poderes - o Executivo, o Judiciário e o Leg!slatlvo, ·e partindo, a ~é. do Poder 
Judiciário. 

Então, v.erificamos que não se. trata de sofreguidão do Governo. Tod·os os 
aspectos ~erão examinados. Aliás, devemos dizer, tão logo surgiu a noticia de 
que o Gov·erno tomava providências concretas v:sando à fusão, não se sentiu 
nenhuma reação desfavorável· nem da parte· da Guanabara, nem da parte do 
Estado do Rio. Por quê? Justamente porque esse assunto já vem sendo boquejado 
há vários anos, e a lmplantaçã.o da Ponte Cos' a e Sl!va teve a função pedagógica 
de reru izar as últimas condições para a anunciada fusão. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do ora
dor.) Em primeiro lugar, uma consideração sobre o fato que V. Ex." citou, do cresci
mento exag.erado das grandes cidad·es e a necessidade da· programar(ão, em 
conjunto, dos seus e.erviços, o planejamento para disciplinar esse crescimento. 
Há dentro do nessa sistema a área metropolitana que resolveria plenamente o 
problema dos municípios vizinhos ao Estado da Guanabara. E há -es+udos nest-e 
sent!do. Lamentav-elmente, quando <·e criaram outras ár.eas metropolltan.a..s no 
País, d-eixou-s-e d·e lado a Guanabara e o Estado do Rio, alegando que eram dois 
Estados .e que isso iria criar dificuldades. Quanto a V. Ex.a dizer que há longa 
da~ta se vem falando no assunto, é um fato. o Deputado Célia Borja, por exemplo, 
é um homem coer.ente. Mas, também, V. Ex." levará em consideração que a 
maioria dos po::íticos da Guanabara e d·o Estado do Rio de Janeiro tem-se ma
nifestado con•ra a fusão. Sobretudo, os homens de responsabilidade, os homens 
que go'vernaram o Estado, como o nosso eminente Presidente, Senador Paulo 
Torres, e eu, que governei duas vezes, entr.e muitos outros, e o a tua! Governador 
do Estad·o do Rto, o Sr. Raimundo Padilha, todos manLfestaram-se contra a 
idéia da fusão. Entretanto, sem se conhecer como vai ser f.elta essa fusão, não 
se pode dar uma opinião formal. Pode. ser que ao dec-orrer do d·ebate eu venha 
a modlf!car minha op!nião. Sou contrário em princípio. Não sou um: home01 
arraigado numa posição, que não volte atrás, desde que me esclareçam. O que 
essa no•a ped·e? V. Ex.a naturalmente ouviu somente a minha Leitura; está 
vendo-a agora pela primeira vez. Fizemos uma reunião que termlilou depois de 
melo dia. O que .ela ped·e? ll: que esses estudos sejam dados ao conhecim-ento da 
Nar(ão, a-o conhec!mento do povo da Guanabara e do povo do Estado do Rio, 
porque hoje a não ser um grupo restrito de políticos ninguém sabe o que se 
passa. E, o que é mais grav·e, e que está se V·eriflcando, é que class.es diretamente 
Interessadas na fusão. como a Federação das Indústrlas'do Estado da Guanabara, 
estas é que estão agitando o problema, é que estão financiando a publicidade 
nos jornais, é. que financiaram até estudos que se real!zaram há anos atrás, 
estudos senão incompletos, pelo menos desatua::izados, porque foram feitos há 
seis anos. O que pedimos é que nos seja dito o que se pretende farer e quais 
as razões que levaram o Governo do General Ernesto· Gelsel a tomar essa 
medida. Vemos. que há outros problemas, mesmo dentro da área, mais interes
santes, mais necessários, ex!g!ndo S·Oluções mais imediatas, que estã,o sendo re
legados a um plano secundário, enquanto se cogita de uma fusão que só criará 
os mais graves problemas. O qu.e o ilustre Presidente da República devia indagar 
dos seus auxiliares é o cus•o desta fusão,-o que a União vai gastar para efetivar 
esta med!da. V. Ex." veja, no fim do item 2: o que p.edimos é justamente isto, é 
o conhecimento dos estudos a fim de podermos formar um juízo. 

O SR. EU.RICO REZENDE -:- Ouvi com atenção as observações de V. Ex." e, 
data venia, neste caso, a honrada Oposição, .atraV'és de sua nota oficial. está 
pedindo o óbvio, pedindo aqullo que o Governo já anunciou que vai fazer. Se ele 
chegar à conclusão de que se deve realizar a fusão, remeterá uma mensagem 
ao Congresso Nacional, ou Lei Complementar, visando à alteração constitucional. 
Mas, de qualquer maneira, uma Mensagem conduzindo os estudos. A nota de 
MDB. en•ão, o-ela palavra de V. Ex.", com todas as venias e com o a~soluto 
respeito que V. Ex. a merece, relativamente· ao item 2, desidratou-se. 

O Sr. Antaral Peixoto - Não! 
o Sr. Danton Jobim - V. Ex." me permite um aparte? 
O SR. EURICO ~ZENDE - O Governo anunciou que, se decidir pela conve

nlênc!a da fusão, remeterá uma Mensagem à Casa, e .no dorso dessa Mensagem 

·-' ~ • 
• "' 
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estarão, obviamente, contidos os estudos. Então, a impaciência oposicionista 
não se justifica. 

Ouço o ilustre representante da Guanabara, cuja emoção e temores não só 
ele tem, são nossos também. · 

O Sr. Danton Jobim - Bem, s·e V. Ex.a se refere, evidentemente, ao temor 
de não poder disputar uma cadeira de. Senador da República e não voltar ao 
amável convívio de V. Ex."s, afirmo que está errado. Não há nenhum temor em 
relação a isto. A última consideração que faço quando cuido dos interesses da 
Guan!llbar.a é .aquilo que se refere à minha posição politica, é . aquela que se 
refere ao meu interesse pessoal. V. Ex." sabe que nã,o tenho nenhum motivo 
para desejar eternizar-me no Congresso Naciona:. Sou um homem que fiz minha 
carreira política no Jorna.llsmo, se se pode fa21er · uma carreira política nessa 
trincheira. Mas, fui jornalista político durante dezenas de ·anos, e foi exatamente 
a imprensa que me trouxe aqui. Prosseguirei nessa carreira política se, eviden
temente, houver oportunidade para isto, e com especial gosto voltarei ao Senado 
porque apreciei a companhia. Mas, o que quero dizer a V. Ex.11 é que v qUJe eu 
temo é exatamente isto que V. Ex." es+á vaticinando, isto é, que nós, de repente, 
sejamos surpreendidos com um projeto já pronto e acabado, que saia, eviden
temente, como Minerva da cllibeça de Júpiter. Não é isto que se deseja quando 
se pede o debate em torno de um tema tão importante e tão apaixonante para 
todos nós, não apenas cariocas e fluminenses, mas para todos os brasileiros. 
Estllibelece-se, inclusive, um precedente grave, isto é, por procesws sumários 
se suprime a autonomia de dois Estados sem a menor consulta prévia às suas 
populações e às suas representações políticas, o que eu. acho que é muito sério. 
Não se trata, propriamente, de decidir se se é contra ou a favor da fusão, 
porque ninguém, em princípio, é contra a fusão entre dois Estados irmãos, 
como são o Estado do Rio e o Estado da Guanabara. Pelo contrário, nós te
mos identidades tão grandes que podemos até nos considerar em situação bem 
diferente da de outros Estados limítrofes do Brasil, em relação aos que lhes 
estão vizinhos. Mas, vamos dar um salto no escuro, isto é, vamos entrar no 
processo da fusão por meios nada democráticos e, ao mesmo tempo, vamos 
correr riScos tremendos. Estes riscos precisam ser avaliados, não apenas por um 
petít comité, mesmo que ele seja do mais alto gabarito do Governo; estes riscos 
precisam ser avaliados pelo consenso geral, no Estado do Rio e no Estado da 
Guanabara, em primeiro lugar. ll: isto que nós desejamos: que cheguem a tempo 
os dados, as informações sobre o que se pretende fazer, a fim de que possamos 
saber a que nos atenhamos, para combater ou defender determinados detalhes 
da fusão, porque ·a fusão é considerada, por nós, como irreversível. Sabemos que, 
quando uma idéia dessas desce do Olimpo, no regime em que vivemos, não há, 
absolutamente, como evitar que ela se concretize. Sabemos disso, é a prática 
cotidiana que nos ensina isso. Quando chega um projeto pevfeito e acabado aqui 
no Senado, nós já sabemos que é aquilo que vai ser ado+ado. E nós queríamos 
mesmo que o Governo abriSse essa chance para. todos nós, :para que discutíssemos 
a fusão. Se a fusão é uma decisão revolucionária, se é uma dec!Soo inspirada 
em razão de Estado, está certo, nós temos que acatá-lo, não há outro remédio. 
Mas, podemos discutir os seus detalhes, podemos aperfeiçoar o procesoo, podemos 
até ajudar o Governo a evitar que os malefícios que ela certamente trará, sejam 
piores do que realmente podem ser. De modo que fico perplexo diante das notícias 
dos jornais; cada jornal diz uma coisa diferente sobre a fusão, e todos muito 
bem informados. O Jornal do Brasil, um dos maiores do nosso País e de grande 
autoridade sobre o assunto, porque é um jornal informado e ao mesmo tempo 
favorável à fusão da Guanabara com o Estado do Rio, hoje, por exemplo, publica 
esta local, desnorteante: "É preciso ficar bem claro, em relação à fusãoo do Es
tado da Guanabara com o Estado do Rio, que o General Geisel ainda não tomou 
uma decisão definitiva so.bre o prob:ema. O Presidente quer examinar a questão 
sob todos o~ ángulos. e é o que faz no momento. É certo que a tendência pr.edo
lminante é a da fusão, mas o Presidente não decidiu e pode, até, voltar atrás". 
Ora, Sr. Senador, acho que aí hó. multo ot!mismo da parte do repórter. Acredito 
que não haveró. possibilidade de se voltar atrás, mas acredito que há possibilidade 
de se divulgarem o.s dados em que se baseia esse anteprojeto de fu~ão, vamos 
dizer assim, a fim de todos nós trazermos as nossas achegas à solução do pro-
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blema. E é isso o que queremos, e isso não pode, absolutamente, s·er censurado, 
nem pela Maioria nem pelo Senhor Pres~dente da República que quer, inclusive, 
a opinião da Oposição. De maneira que a nota do MDB, que foi lida aqui pelo 
nosso eminente lider Senad.or Amaral Peixoto, é perfeita em seus •ermos, é pru
dente. Ela não avança, evidentemente. grande col.sa em re:ação à fusão, porque 
o MDB não tem elementos para julgar o mérito do problema. 

O SR. EURICO REZENDE - Devo salientar que a nota do MDB tem caráter 
merall]-•ente político. Protesta porque haverá alterações polít~cas; protesta porque 
os pohtlcos fluminenses e cariocas encontram-s-e em estado de perplexidade. o 
protesto nã·o envolve o aspecto .econômico, o aspecto técnico, o aspecto da con
veniência, e chega ao ponto d·e entender qu.e o Governo tem que tomar duas 
providências: 1.0 ) aguardar o pronunciamen•o do.s Dlr·etórios Regionais de ambOs 
os Estados. 

O Sr. Amam! Peixoto - Não é o Gov·erno; a D!reção Nacional do Partido é 
que vai aguardar o pronunciamento dos Diretórlos Regionais. 

O SR. EURICO R~E - Sim. 

O Sr. Amaral Peixoto - Aguardar o pronunciamento do Diretório Regional 
- parece-me que falei a esse respeito. 

O SR. EURICO REZENDE - Então, nesse caso o Governo não pode dar-se 
ao luxo de esperar que o MDB tome a providência de co•:her o pronuncia;mento 
dos Diretórios Regionais do Estado do Rio ·S do Estado da Guanabara. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a me dá licença para um aparte? 
O SR. EURICO R.EZENDE - Ouço com praz.er. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a falou nos aspectos políticos. O lamentável 
de tudo isso é que só tenham sido considerados, até agora. pelo menos pelas 
notícias publicadas nos jornais, o aspecto politico da fusão. Especula-se sobre o 
número de deputados; se serão eleitos em dois colégios separados; se funciona
rão numa única Assembléia Constituinte ou em duas, separadamente. Quanto 
ao cerne da questão - o problema administrativo, o problema tributário - até 
agora não se sabe nada, nem notícias foram publicadas a respeito. Isto é o que 
desejamos saber, dada a nossa responsabilidade de .representantes dos Estados 
do Rio e da Guanabara. Somos responsáveis, perante os homens que nos man
daram para cá, pelo destino de nossos Estados. E, no entanto, vemos uma grande 
variedade de soluções para os problemas políticos, mas não se fala absolutamente 
no problema administrativo, no problema social, no problema econômico. Uma 
das soluções - das poucas publicadas a respeito da matéria tributária - é de 
tal modo absurda que ninguém pode acéitá-la, ou acreditar nela. Por ela, a 
Guanabara, perderia 80% da sua Receita em favor do Estado do Rio. Seria uma 
grande solução para o meu Estado: todos os municípios fluminenses iriam com
partilhar com a Guanabara do ICM. Isso é inacreditável. V. Ex.a acredita que 
isso seja possível? Quem iria pagar a despesa da Guanabara, com a manutenção 
da polícia civil, da polícia militar, da Justiça? E os serviços públicos que estão 
sendo efetuados na Guanabara, as grandes obras de infra-estrutura que estão 
sendo realizadas? Essa solução sob o ponto de vista tributário, foi a única publi
cada até agora. Vejo-a como impossível de se aceitar. O que queremos saber é 
como será feita essa fusão. Não nos interessa qual será o número de Senadores, 
de Deputados; Isso tem pouca importância; aliás, tem importância política, mas 
sua. relevância. é menor do que a do problema administrativo. Quanto à impor
tância política- V. Ex.a vai-me permitir falar- há o seguinte: são dois Esta
dos, nos quais o Movimento Democrático Brasileiro tem apoio da Maioria num 
deles e no outro já o teve há quatro anos atrás, mas neste ainda representa 
uma parcela multo ponderável do eleitorado. No Estado do Rio o número de 
Deputados do MDB em relação aos da ARENA é quasse igual e na Guanabara. 
é muito grande. Esses dois Estados reunidos num só, em vez de mandarem 44 
deputados para a Câmara., mandarão somente 31. Portanto, o desfalque da futura 
bancada do Movimento Democrático Brasileiro vai ser multo grande com essa 
fusão. ll: o aspecto político que não posso deixar de mostrar. 

I 
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o SR. EURICO REZENDE - l\,gradeço. a contribuição de V. Ex. a, e devo dizer 
que não estou ingressando no mérito da fusão. Mas, tranqüiliza-nos a certeza 
de que o :Governo, oportunamente, através de divulgação na imprensa· ou :através 
da mensagem pertinente à fusão, oferecerá os estudos ampla e profundamente 
realizados. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex,a me permite um aparte? · 
O SR. EURICO REZENIDE - Já darei o aparte. 
Quanto ao temor do eminente Senador Danton Jobim, de haver pouco tempo 

para o estudo da matéria, esse temor vem sendo maniféstado, aqui, t:m vária., 
oportunidades. Lembro-me, perfeitamente, que Senadores e Deputados do MDB, 
e _até alguns da ARENA, entendiam que era muito escasso o prazo para delibera
çao do Congresso, quanto a matérias importantes. No entanto, os projetas foram 
amplamente debatidos, convertidos em lei, oferecendo excelentes resultados. 

o que há, Sr. Presidente, é um amadurecimento dás duas populações em 
torno da fusão. Isto é que é importante. As duas populações, pelo qUe se pode 
sentir aceitam a fusão. Esta é a parte fundamental; é a consciência popular 
debruçada sobre a conveniência da fusão. 

Quanto à oportunidade, esta, sem dúvida, é· a critério do Executivo. Poderá 
ser feita imediatamente, a médio ou a longo prazos. Cabe ao Executivo comandar 
essa conveniência. 

Ouço o aparte do eminente Senador José Lindoso. 
O Sr. José Lindoso - Certamente desnecessário oferecer qualquer acréscimo 

às considerações que V. Ex.a faz. relativamente ao problema da fusão Guana
bara-Rio de Janeiro. Mas V. Ex.a foi crivado de apartes completamente à nota 
oficial, suscitando-me o desejo de participar do bebate, com a devida vênia 
do meu nobre Lider. Gostaria de assinalar que não há, absolutamente, nenhuma 
surpresa, sob o ponto de vista de discussão dessa matéria. Desde o momento 
em que se mudou a Capital do Brasil para o Planalto Central, nos fins da década 
de 50, começou, por parte dos ·estudiosos: na doutrina, a ser examinado o pro
blema da fusão do antigo Distrito Federal com a gloriosa Província Fluminense. 
Não se interromperam esses estudos. essas perquirições. Pelo contrário, ganha
ram elas maior dimensão, não especificamente, pois o problema do crescimento 
demográfico no mundo, sucitando inclusive uma Carta Pastoral do Papa Paulo VI, 
analisando os aspectos humanos e psicológicos do problema, tem merecido de 
nossa parte, da parte das autoridades brasileiras o mais cuidadoso estudo. A 
nobre Liderança não deve ignorar que o Ministério do Interior, através do 
SERFHAU, tem promovido inúmeros seminários para o estudo das áreas metro
politanas, visando à solução do planejamento das grandes cidades que se interli
gam nos interesses não só económico, mas nos de bem-estar social. Decerto que 
a Constituição, quando estabelceu, num de seus artigos, a criação das áreas 
metropolitanas, esteve atenta ao problema no seu todo, dentro da dinâmica do 
desenvolvimento, e assim excluiu da declaração as cidades de Niterói e Rio. de 
Janeiro, levando em conta a singularidade do problema e a solução, portanto, 
especifica para o mesmo, ora cogitada pelo Governo. Nessa matéria, por conse
guinte. vêem-se dois aspectos bem distintos e muito relevantes: primeiro, o dou
trinário, o qual tem sido obj e to do estudo dos filósofos e dos técnicos e o outro 
que é a tarefa do Executivo, com a colaboração dos políticos e juristas, que é 
o modus faciendi. E este, V. Ex.n diz bem, autorizado na sua qualidade de lide
rança, ao interpretar o pensamento do Governo, virá para S•er discutido aqui 
pelo Congresso Nacional, num debate amplo para que acertemos a melhor 
maneira de se dar solução a esse problema. Nobre Líder, V. Ex,n diz com toda a 
segurança: o Governo não vai depender, absolutamente, de diretórios de nenhum 
Partido, principalmente do Partido da Oposição, porque tem consciência de 
que é Governo para tomar iniciativa que enfrentem o tempo para construir a 
História. A fusão Rio de Janeiro e Guanabara é uma determinação do nosso pro
gresso. E através do tempo construiremos a História inspirados na Revolução, 
dentro dos principias de modernizar o Brasil, de fazê-lo crescer e prosperar. 

O SR. EURICO REZENDE - O pronunciamento de V. Ex.a enriquece as con
siderações que estou tecendo e agradeço a valiosa contribuição. 
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· Mas. Sr. Presidente. o item 1 da nota contém dois tipos de reação: o pri
meiro, protestando contra o pronunciamento do Sr. Ministro da Justiça a res
peito dos cassados, e, a outra. desafiando a lei, porque di12: que o Mivimento 
Democrático Brasileiro abrigará, em seus quadros, todos os brasileiros com con
dições legais de filiação, inclusive para disputa de cargos eletivos. 

Ora, Sr. Presidente, a Lei Orgânica dos Partidos não foi um decreto-lei, mas 
uma lei, e por ser lei, obviamente, por nós votada, proíbe categoricamente, 
a f111ação partidária a elementos punidos pelos Atas Institucionais. Portanto, se 
o .MDB deseja que se restabeleça esse direito de flliação, deve proceder de 
maneira legal, apresentando. por exemplo, um proj.eto de lei restaurando-o cla
mar, abusivamente, desafiadoramente, que deferirá a f111ação mesmo aos ele
mentos cassados. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex.a uin aparte? 
O SR. EURICO REZENDE- Ouço com prazer, o nobre colega. 

O Sr. Amaral Peixoto - O MDB está escudado na Justiça Eleitoral, porque 
o ex-Deputado Getúlio de Moura, que teve o seu mandato cassado, foi eleito 
Presidente do Diretório Municipal de Nova Iguaçu, o maior Colégio Eleitoral do 
Estado do Rio. A Justiça discutiu o assunto e acabou reconhecendo-o. oficial
mente, como Presidente do Diretório de Nova Iguaçu. Então, V. Ex.a verifica que 
estamos apoiados na Justiça Eleitoral. . . 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex." revela, para a Casa, um episódio estar
recedor: o mal não está, apenas, no desafio do MDB - está, neste caso, na 
conivência da Justiça Eleitoral do Estado de V. Ex."! 

O Sr. Amaral Peixoto - Não só no meu Estado. Em São Paulo também. 
O SR. EURICO REZENDE - Então, também com a conivência do Estado de 

São Paulo, porque isto. é contra a Lei! É um desafio! É uma contestação --'- jus
Lamente na maior área de sensibilidade do País, que é o imperativo da sua 
segurança! 

Confesso a V. Ex.a que não conhecia este caso. É um pioneirismo desafiador 
do MDB! · 

O Sr. Adalberto Sena- Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. EURICO REZENDE- Com prazer. 
O Sr. Adalberto Sena - O Deputado referido pelo Senador Amaral Peixoto 

não teve os direitos políticos suspensos, mas, apenas, o mandato cas·sado. Há uma 
distinção que, parece, V. Ex." não está percebendo, talvez porque o nobre Líder 
do MDB não aludiu a esse aspecto explicitamente. E, segundo diz o nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, o caso de São Paulo é idêntico. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Faço um esclarecimento, já que fui citado. Infe
lizmente, estou envolvido no processo histórico. Participei de reuniões do Con
selho de Segurança Nacional, sob a presidência do meu saudoso Presidente Costa 
e Si!va, e havia distinção entre perda de mandato, acompanhada de cassação 
de direitos políticos, e, apenas, de perda do mandato. Lembro-me de dois c·asos 
de Deputados paulistas - possivelmente um deles, a que se refere S. Ex." o 
Senador Amaral Peixoto -, em que houve cassação de mandato, mas não a perda 
de direitos políticos. A partir daí, então, houve discussão relativamente à pos
sibi!idade ou não de participar, com o duplo direito, de atlvo e de passivo, de voto. 
Era o esclarecimento que queria prestar. 

o SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, não tenho em mãos, no mo
mento, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

o Sr. Clodomir Milet - Permite V. Ex." um aparte? 
o SR. EURICO REZENDE - A dúvida que me ocorre poderá ser espancada 

pela palavra sempre autorizada, tradicionalmente autorizada, do eminente Sena
dor Clodomir Milet. 

t 
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O SR. CLODOMIR MILET - Não se trata de espancar dúvidas e nem de 
palavras cruzad:as de quem quer que seja. A Lei Orgânica estabelece que não 
se pode f!liar a partido político que não esteja no gozo dos direitos politicas. 
Apenas isso. Houve diversas cassações de mandatos aqui no Senado Federal, · 
como nas Assembléias Legis1ativas. A Constituição- est3ibelece no seu art. 185 que 
não se pode candidatar a qualquer cargo quem tenha tido os seus direitos polí
ticos suspensos. Mas, a Constituição não fala em quem tenha perdido qualquer 
mandato não poder candidatar-se. A Lei Complementar n.0 5 é que diz que é 
Inelegível aquele que tenha sofrido qualquer tipo de sanção. Mas o Tribunal 
Superior Eleitoral estã Interpretando que aqueles que tiveram os seus mandatos 
cassados só não poderão candidatar-se naquele período atingido pela cassação. 
No período seguinte, ele já se poderia candidatar. A questão foi para o Supremo 
Tribunal Federal e este ainda não deu a palavra definitiva, embora não tenha 
conhecido do recurso dos Deputados de São Paulo, que vão preparar-se, agora, 
pa~a novamente requerer o seu registro e submetê-lo ao critêrio da lei ou à 
decisão da Justiça. No que diz respeito às diversas cassações de mandatos dos 
Estados, hã controvérsias, porque o impedimento é só para aqueles que sofreram 
cassações por ato do Senhor Presidente da República. De maneira que aqueles 
que não tiveram sanções por ato do Senhor Presidente da República, também, 
estariam isentos. A questão está rolando ainda na Justiça federal, sem nenhuma 
conclusão definitiva. E devo dizer mais: qua:nto à questão dos direitos políticos, 
o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que deveria haver um prazo para essa 
suspensão desses direitos, que seria o prazo máximo de dez anos; mas essa 
matéria ainda estã pendente de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente. pela contribuição do eminente 
Senador Clodomir Milet, a matéria se encontra ainda em processo de desate 
e o ilustre correligionário do Senador Amaral Peixoto tem então, pelo menos, 
uma sensação de interinidade na presidência do Diretório. 

O Sr. Amaral Peixoto - A lei fala em condições legais e, portanto, não 
devemos aceitar indevidamente e sim aqueles que tenham condições ... 

O SR. EURICO REZENDE - Então, nessa parte também a nota do MDB 
está operando a toda carga com o óbvio, porque só pode fil1ar-se a um partido 
quem tem condições legais de fazê-lo. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex, a acaba de verificar nessa discussão que houve 
aqui, com os Senadores Jal'bas Passarinho, Clodomir Milet. Adalberto Sena, que 
há dúvid·as. Nós, do partido da Oposição, queremos ser liberais ... 

O SR. EURICO REZEND·E - Entendo que a nota diz que o MDB deferirá 
a filiação, cabendo ao Governo, então, tomar as providências ... 

O Sr. Franco Montoro - Cabendo ao Governo, não; cabendo à Justiça Elei
toral, porque é competência dela, competência privativa. 

O SR. EURICO REZENDE - Eu pediria ao eminente Senador Franco Mon
toro para pedir o aparte. Não posso ficar na honrosa perpl-exidade de dois 
aparteantes. 

A nota do MDB diz o seguinte: 
O Movimento Democrático Brasileiro, fiel a seu Programa, que re

prova as soluções de força, arbítrio ou de violência, sejam quais forem 
seus agentes ou sua origem receberá em seus quadros os brasileiros com 
condições legais de f1!iação, inclusive para disputa de cargos eletivos. 
A Justiça Eleitoral é o órgão constitucionalmente apto para fazer res
peitar as prerrog>ativas políticas dos cidadãos. 

Então, o que entendo é que o MDB não tem a faculdade legal de inscrever 
um flliado e recorrer ex officio. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.o. me permite um aparte? 
O SR. EURICO REZENDE - Tem que haver um recurso de alguém. Se ele 

aceitou a filiação, ele mesmo não vai recorrer para a Justiça Eleitoral. Se a !e! 
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não permite a filiação, temos aí um desafio, e a medida a ser tomada, esta o 
será pelo Governo. 

O Sr. Franco Montoro -V. Ex."' entende por Governo apenas o Executivo. 
O SR. EURICO REZENDE - Já se tornou usual, Ex."' Governo obviamente 

são os três Poderes. Até V. Ex.a diz nos seu3 livros, são três Poderes. (Risos.) 
O Senador Jarbas Passarinho está ali com livro de V. Ex."', que aliás traz 
subsídios em favor do Governo. 

O Sr. Franco Montoro - o que multo me honra. Mas, V. Ex."' concedeu 
o aparte e não permite ... 

O SR. EURICO REZENDE - Mas eu estou explicando ... 
O Sr. Franco Montoro - Explicação em aparte, ou contra-aparte ou negação 

de aparte? 
O SR. EURICO REZENDE -Ouço V. Ex.a 
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a declarou, no início do seu discurso, traindo 

talvez seu pensamento - e o que está no fundo da defesa intragovemo que 
V. Ex."' faz - declarou: "É normal que isto tudo venha do Poder Executivo, 
porque ele está no ápice da pirâmide. 

O SR. EURICO REZENDE - Isto foi quanto à fusão. 
O Sr. Franco Montoro -Da fusão, exatamente. 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex."' agora que está tratando disto? Nós já 
estamos na rota do jato e V. Ex."' na rota das caravelas. Já falamos sobre isto 
há muito tempo. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex."' concedeu o aparte ou não? Estamos no 
mesmo ponto. · 

O SR. EURICO REZENDE - Vamos voltar ao assunto da fusão? 
O Sr .. Franco Montoro - Não. V. Ex."' é que está voltando. V. Ex."' declarou 

- e eu pergunto se V. Ex."' sustenta isso - que o Poder Executivo está no ápice 
da pirâmide. V. Ex."' aceita a doutrina da Constituição, que estabelece que são 
três os· Poderes, harmônicos e independentes entre si: o Executivo, o Judiciário 
e o Legislativo? . · · . 

O SR. EURICO REZENDE - Eu quis dizer no ápice da pirâmide econômico-
financeira. · 

O Sr. Franco Montoro - Aqui, não se discute o aspecto econômlco-financeiro. 
Discute-se o título eleitoral. Ou V. Ex."' está querendo comprar votos, ou falar 
em coinpra de votos? 

O SR. EURICO REZENDE -:- Expus esse conceito quando discutimos aqui o 
problema da fusão. Eu disse - todo o mundo sa.be e até V. Ex."' sabe - está 
no seu livro ... 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.o. cita sempre o meu livro, sem indicar a 
página. Vou exigir que V. Ex."' cite a página ... 

O SR. EURICO REZENDE - . . . a teoria do Estado Moderno ... 
O Sr. Franco Montoro - Estou sendo contra-aparteado; não consigo expor 

o meu pensamento. V. Ex.o. concede o aparte mas me interrompe. 
O SR. EURICO REZENDE - Eu me recuso a voltar à fusão. É matéria que, 

para nós, já transitou em julgado. 
O Sr. Franco Montoro - Então, vamos deixar a fusão e a confusão e vamos 

ao aparte. o MDB tem o direito de interpretar a lei, sem sa·be·r da interpretação 
que o Executivo dá a respeito. Quem vai decidir sobre a dúvida é o Poder 
Judiciário - e não, como V. Ex.o. disse, que é o Executivo quem vai dizer a 
última palavra. o MDB está, rigorosamente, dentro da Lei e da Constituição. 
Quem está subvertendo a ordem é aquele que afirma que a última palav.ra cabe 

t 
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ao Executivo. Daí, o sentido da nota do MDB sobre as palavras do Ministro da 
Justiça. Vamos olhar ·a Lei, e a Lei assegura àquele que teve o mandato cassado, 
mas não perdeu os seus direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Quem 
interpretou assim foi a Justiça Eleitoral. O MDB respeita a decisão da Justiça 
e age assim. V. Ex.e. deveria aplaudir e não condenar, por antecipação, e tachar 
de contestatória a posição do MDB que, no respeito da Lei e da Constituição, 
dá o poder de Interpretação ao Poder Judiciário, age, rigorosamente, dentro da 
Lei e da Constituição. Assim deve ser. se quisermos, realmente, caminhar para 
essa a·bertura democrática, que é a aspiração de todos os brasileiros. 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, o extemporismo do eminente 
Senador Franco Montoro ... 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha.) - O tempo 
de V. Ex.a está esgotado, Infelizmente. 

O SR. EURICO REZENDE - . . . está perturbando as nossas considerações, 
e vou encerrá-las, Sr. Presidente, respondendo que o Governo não terá, nem 
usará a última palavra com relação aos elementos que não participaram, como 
V. Ex.as, da decomposição nacional de 1963. Mas, com relação aos elementos que 
foram punidos, porque eram Instrumentos diários d.a dellnqüêncla, violentando 
a honra e a dignidade deste País, com relação a estes, a palavra final será do 
Governo, sim; será do Poder Executivo e será na forma da Lei e da Constituição! 
Porque a nossa Codificação Suprema mantém a intervivência de normas consti
tucionais tradicionais e normas constitucionais especiais, Isto é, excepcionais. 
Enquanto se contiver nas disposições transitórias da nossa superlei a vigência 
plena do Ato Institucional, e numa Constituição que todos nós juramos acatar 
e reSJ)eitar, inclusive o Sr. Senador Franco Montoro, enquanto o Governo dispu
ser desses instrumentos constitucionais com relação aos cassados ou àqueles 
que tiveram seus direitos políticos suspensos, a palavra exclusiva, absoluta, dls
cricionada até do Poder Judiciário, é do Poder Executivo. Porque, como disse 
o Sr. Ministro da Justiça, a Revolução não cuida de prazos quando se procura 
salvaguardar a dignidade e a segurança deste Pa:ís. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson campos. 

O SR. WILSON CAMPOS- Sr. Presidente. Srs. Senadores, ocupo, mais uma 
vez. a tribuna desta Casa para registrar um acontecimento festivo para a nossa 
região nordestina e, em particular, para. Pernambuco. 

Trata-se, efetivamente, do 2.0 aniversário da instalação da Rede Globo de 
Televisão, que transcorre este mês no Recife, esttndendo, portanto, seus bene
fícios por toda região. 

Como disse, em pronunciamento anterior. além do pioneirismo de Irineu Ma
rinho, seu fundador, O Globo teve em seu filho, Roberto Marinho, o impulsiona
dor do Império das comunicações em que se transformou aquele jornal, com uma 
rede de televisão espalhada por todo o País. 

Tendo realizado tanto pelo Brasil, Roberto Marinho voltou-se para nossa 
região, Instalando a Rede Globo de Televisão no Recife. 

O seu trabalho foi reconhecido pela Assembléia Legislativa do meu Estado, 
concedendo a Roberto Marinho a cidadania permambucana. Ao aceitá-la, hon
rou-nos. a nós pernambucanos, por contarmos com um homem tão importante 
nos meios da divulgação e da informação no Brasil e, quiçá, no mundo, como 
pernambucano embora honorificamente. 

Voltando n referir-me a proficiência da empresa liderada por Roberto Ma
rinho c Walter Clark Bueno e. no Recife. sob a direção de Paulo Cesar Ferreira, 
a TV Globo, canal 13 do Recife, nestes dois anos, vem modificando, com sua 
Imagem de cultura, divertimento sadio e informação precisa, a imagem regional 
no que tange nos meios de comunicação. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.n me pennlte um aparte? 
O SR. WILSON CAMPOS - Com muito prazer. Senador Vasconcelos Torres. 
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O Sr. Vasconcelos Torres - Solidarizo-me com o registro que V. Ex.a acaba 
de fazer, salientando o fato d.e que este que V. Ex." acaba de mencionar, o Diretor 
Redator Chefe do Sistema Globo de Rádio-Televisão, o Dr. Roberto Marinho, é 
filho de um cidadão nascido no Estado do Rio, precisamente Niterói, na ainda 
Capital do Estado do Rio, o saudoso jornalista Irineu Marinho. Quanto aos 
serviço.s prestados pela TV Globo, desnecessário seria enumerá-los neste instante, 
porque desde que a Televisão, o Canal 4, na Guanabara e no Estado do Rio entrou 
em funcionamento, esse sistema de comunicação de massas passou a ser sério, 
passou a ser correto. Com esse poder terrível de comunicação, a orientação, não 
só do Dr. Roberto Marinho mas dos seus irmãos e, também, do dirigente Walter 
Clark, tudo isso constituiu um sistema em que a televisão passou a realizar a sua 
finalidade precipua de bem servir à coletividade. Solidarizo-me com V. Ex.a em 
nome de todo o Estado do Rio de Janei·ro, que tantos serviços deve à Televisão 
Globo. 

O SR. WILSON CAMPOS -Agradeço a V. Ex.", nobre Senador Vasconcelos 
Torres, pela honra que me concedeu em apartear-me, o que, tenho certeza, só 
veio melhorar o meu discurso, no que diz respeito ao grande papel que o Rádio 
e a Televisão têm propiciado à vida brasileira, V. Ex." pensa como eu e por isso 
louva e .aplaude o grande trabalho da Rede Globo no Brasil. 

O incentivo ao consumo ge!l'a o desenvolvimento. A televisão, como veículo 
de informação, é o propulsor, pela sua imagem, dos hábLtos do consumo, um 
poderoso instrumento do desenvolvimento. E isso é a Rede Globo. 

A produção aumenta mercados de trabalho e estes, por sua vez, geram novos 
consumidores. Assim, de forma simplista, analisa-se uma região em desenvol
vimento. 

O Nordeste é assim. Seu desenvolvimento é notório. Neste avanço de pro-
gresso está situada a Rede GlobO. · 

Até de forma objetiva ela está participando do sucesso do nosso Nordeste. 
Recentemente, em campanha levada por aquela empresa de comunicação, 

o Nordeste foi mostrado sob todos o.s seus ângulos. 
Pela proj eção de imagens reais, na distribuição de folhetos, pelo jornaliSmo, 

sob a maestria de Armando Nogueira, deu-nos cobertura de noticiário, voltando 
toda uma organização para a nossa Região, procurando e mostrando formas, 
com o necessário enfoque de que o Nordeste é o grande investimento. · 

Quantos de nós vimos o trabalho da Rede Globo, nos Estados onde sua 
Imagem é recebida, mostrando a face real e atual da região nordestina, sem 
distorções, sem demagogia e sem qualquer cunho comercial! 

O Sr. João Cleofas - Permite um aparte, Senador Wilson Campos? 
O SR. WILSON CAMPOS - Com o maior prazer ouço o aparte do nobre 

Senador João Cleofas. 
O Sr. João Cleofas - Associo-me ao feliz pronunciamento de V. Ex.a em 

relação à Rede Globo, cuja atuação honra a divulgação e a cultura brasileira. 
Verifica-se, pois, que a empresa não está preocupada apenas com o fatura
mento, mas procura também contribuir para onde e de onde recebe o Incentivo 
que a consolida. 

O SR. WILSON CAl\IPOS - Muito grato a V. Ex.a 
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a dá licença para um aparte? 
O SR. WILSON CAMPOS - Muito me honra o aparte de V. Ex.11 

O Sr. Ruy Carneiro - No momento em que V. Ex.a faz o elogio da ação da 
TV Globo, sobretudo no Nordeste, salientando a ação de vários e valiosos ele
mentos daquela organização, aproveito o ensejo para focalizar o nome do jovem 
e brilhante jornalista paraibano Antônio Lucena. Aliás, o senso de seleção do 
Dr. Roberto Marinho levou esse talentoso paraibano para sua equipe e o destacou 
para Pernambuco, onde ele teve tanto êxito, que veio di;:igir a TV Globo de Bra-
sília, onde tanto vem procurando esforçar-se pelo seu exlto. . . 

r 

li 
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O SR. WILSON CAMPOS -Agradeço a V. Ex.n, Senador Ruy Carneiro, mas 
justamente é o pensamento da Paraíba que vem ao encontro ao de Pernam
buco. Agora mesmo ia entrar na citação da passagem do jornalista Antônio 
Lucena, por Pernambuco, dirigindo com eficiência e probidade os serviços da 
Rede Globo. É por isso que V. Ex.o. disse e dtsse muito bem, que a par de sua 
passagem por Pernambuco ele foi convocado para dirigir a Rede Globo- em 
Brasília. 

Nestes dois primeiros anos da Rede Globo em Pernambuco, foi mostrada 
ao povo de nosso Estado nova forma de comunicação. 

É o sadio profissionalismo, onde as falhas são previstas, revistas e, apro· 
xlmando-se da perfeição, o trabalho é produzido. · 

Como salientou, agora, o Senador Ruy Carneiro, não poderíamos esquecer 
a passagem de Antônio Lucena por Recife, depois convocado para Brasília, e 
aqui nós, que o conhecemos, sabemos dos grandes serviços que ele não só prestou 
em Pernambuco mas continua prestando na Rede Globo de Brasíl!a e prestará, 
por longo tempo, tenho certeza, pois só assim poderemos afirmar que Antônio 
Lucena é um nordestino como nós. 

Há um ano dirige os destinos da Rede Globo nordestina o dinamismo de 
um moço do Sul que, longe de parecer sulista, estâ de tal modo integrado ao 
nosso Pernambuco, que o tratamos como se de lá nunca houvesse saído: Paulo 
César Ferreira. 

Tão pernambucano como nós, tem dirigido a Rede Globo com o carinho qu-e 
só .o pernambucano sabe emprestar às sua.: coisas e à sua gente. 

Louvamos a orientação segura de Roberto Marinho, o descortino de Walter 
Clark, José Bonifácio de Oliveira, José Wallach, Ulisses Arce e Antônio Lu
cena conhecedores da difícil arte de dirigir um veículo de comunicação de 
massas, dando apoio às iniciativas do dinâmico Paulo César e sua equipe, onde 
ressaltamos a presença do jovem Paulo Jardel, convocado que foi para inte
grar este grupo que a TV Globo formou em Pernambuco, estendendo o raio de 
ação daquela emissora a todo o Nordeste, vale afirmar, a 30 por cento da popu
lação do Brasil. 

A curto prazo, a Globo estará adentrando nos lares da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte, de Alagoas e de Sergipe, levada pela dedicação de uma equipe 
jovem, atuante, que per.segue os minutos, como se não lhe fosse· permitida uma 
pausa para transmitir, a toda a Região do Nordeste, a imagem da TV Globo, 
hoje privilégio de alguns, mas, em pouco tempo, ventura de todos. 

A toda a equipe da Rede Globo, comandada por Roberto Marinho, nossas 
congratulações pelo evento e nossos agradecimentos pela presença da Globo no 
Recife, durante estes dois anos, numa demonstração do que poderá fazer por 
Pernambuco e por toda a Região do Nordeste. (Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José samey - Fausto Castelo-Branco - Virgílio Távora - Luis de 

Barros - Jésse Freire - Domício Gondim - Arnon de Mello - Teotónio 
Vilela -Antônio Fernandes -Benjamim Farah- Gustavo Capanema 
- José Augusto - Carvalho P'lnto - Franco Montoro -Benedito Fer
reira - Octávio Cesário - Celso Ramos. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto de lei que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 31, DE 1974 
Dá o nome de "Edison Carneiro" ao Museu do Folclore. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - Passa a denominar-se Museu de Folclore "Edison Carneiro", o 

Museu do Folclore da Campanha de Defesa do Folclore do Ministério da Educa-
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ção e Cultura, instalado em dependências do Palácio do Catete, na cidade d() 
Rio de Janeiro. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Há duas faces predominantes no processo de uma cultura nacional. A par
ticipação humana - de individualidades marcantes, ou de multidões - que 
reflete sua dinâmica, no árduo e difuso trabalho de uma construção interminávei; 
e o que chamaríamos a retenção da experiência, assegurada na existência e mt 
funcionalidade de uma infra-estrutura institucional, cujo fim consiste em trans
mitir às gerações novas, pela imagem viva, a mensagem que as geraçõe.s antigas 
elaboraram, em diferentes planos, num trabalho de séculos. 

Uma Pátria, qualquer pátria, não será, nunca, só um nome uma bandeira, 
uma frase, um país. Uma Pátria só existirá, de fato, no limite' em que houver 
uma continuidade de valores e de idéias, marcando, hlstoricamente, a trajetória 
de um grupo humano sobre a face da Terra. 

Os museus integram justamente a infra-estrutura a que me referi, usada 
para a retenção da experiência nacional. Os museus fazem, por assim dizer, a 
permanente captura das realidades importantes da vida nacional, através do 
armazenamento de imagens e coisas e promovem a verdade nacional junto às 
gerações que vão chegando. 

Sem os museus, as naçoos acabariam por perderem o conhecimento da pró
pria id-entidade. E quando um povo se esquece de onde veio - de sua especial 
posição em face do mundo - perde, também, o indlspensável sentido do futuro, 
procurando compensar-se evas1vamente, na medíocre vivência exclusiva de um 
presente que se auto-justifica. 

Associar o nome das individualidades marcantes da cultura da nacionalidade 
aos órgãos que integram a estrutura de retenção da experiência nacional cons
titui, no meu entender, recurso válido para dar mais força criadora ao pro
cesso. 

o Professor Edlson de Souza Carneiro, prestou valiosíssimos serviços à cul
tura brasileira, notab!l!zando-se sobretudo, na área dos estudos folclóricos. Sua 
biografia é uma lição admirável de trabalho, perseverança e de fé e constitui; 
sem dúvida, o melhor subsídio para esta justificação. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 

BIOGRAFIA DE EDISON DE SOUZA CARNEIRO 

Nascido na cidade de Salvador, Bahia, a 12 de agosto de 1912, Edlson de 
Souza Carneiro, fez todos os seus e.studos na capital baiana, até diplomar-se em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Bahia em 1936 (turma 
de 1935). 

Seus pais foram o engenheiro civil Antônio Joaquim de Souza Carneiro, 
catedrático da Escola Politécnica da Bahia, e sua esposa Laura Coelho de Souza 
Carneiro. 

Casou com Magdalena Botelho de Souza Carneiro, sua conterrânea, a 3 de 
fevereiro de 1940, na Bahia. 

Começou a escrever e publicar artigos e crónicas em 1928 e, por volta de 
1930, participou do movimento de renovação cultural simbolismo na Academln 
do.s Rebeldes, em que teve por companheiros os romancistas Jorge Amado, João 
Cordeiro Amorim, o contlsta Dias da Costa e os poetas Sosigenes Costa e Alves 
Riooiro, entre outros. 

A partir de 1933 interessou-se pelos cultos populares de origem africana e, 
em geral, pelo folclore e pela cultura popular, tendo iniciado então, em com
panhia do romanclsta Guilherme Dias Gomes, um curso de yorubá ou nagô. 
o conhecimento dos candomblés lhe deu a possibilidade de divulgar .por escrito 

" .. 



-352-

as suas fe.stas, para o que foi contratado por O Estado da Bahia em 1936, e de 
tentar uma federação das várias ca.3as de culto na União das Seitas Afro
!3rasileiras da Bahia em 1937. 

ria colaboração naquele diário passou ao serviço efetivo como redatar, e em 
1937 trabalhou alguns meses em outro diário, Bahia-Jornal, de vida efêmera 
como órgão de campanha política. Em meados de 1939 velo para o Rio de Ja
neiro e aqui trabalhou no O Jornal até que, comissionado pelo Museu Nacional, 
voltou à Bahla, a fim de recolher material dos cultos populares e encomendar 
a factura de bonecas de pano, em tamanho natural, com as vestimentas e insíg
nias das várias divindades africanas, que ainda se podem ver na Quinta da Boa 
Vista. 

De volta ao Rio de Janeiro, trabalhou como tradutor-redator de The Asso
ciated Press. Já na Bahia havia traduzido dois livros, de inglês para português, 
e desta vez continuou a traduzir livros em inglês e em francês, ao mesmo tempo 
continuava o seu trabalho regular naquela agência de notícia, de que chegou 
a ser redator-chefe (1941-1949). Em março de 1949 foi admitido no Departamento 
Econômico da Confederação Nacional da Indústria, onde alguns anos depois foi 
chefe da Seção de Divulgação, e em 1955 foi transferido para o Serviço Social 
da Indústria (SESI), onde exerceu a função de chefe da Seção de Estudos e 
Planejamentos, Serviço de Assistência Técnica, da Divisão Técnica do Depar
tamento Nacional, como Assistente Técnico. Trabalhou, ao mesmo tempo, como 
redator de última Hora e, em 1953, foi contratado pela CAPES (Coordenação do 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nlvel Superior, Ministério da Educação e Cul
tura) como redator do seu boletim mensal, tarefa que desempenhou sem inter
rupção .entre ·19·56 e 1966. Trabalhou no Jornal do Brasil (19•56-1958). Fez parte, 
como técnico em ciências humanas, de uma comissão extraordinária do extinto 
Instituto de. Imigração de Colonização incumbida de estudar a localização de 
novas colônlas agrícolas no vale do Amazonas (1955). A partir de 1959 foi con
tratado como Professor de Bibliografia de Folclore nos Cursos de Biblioteco
nomia da Bibliotéca Nacional. Tendo participado do grupo de trabalho que estru
turou a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, do Ministério da Educação 
e Cultura, foi Membro do seu Conselho Técnico entre 1958 e 1961, quando foi 
nomeado Diretor Executivo da mesma Campanha, cargo que exerceu até 1964. 
Em 1961 foi enquadrado como Redator e em 1968 como Professor da BibUoteca 
Nacional. Ensinou folclore (Cultura Popular) no Instituto Vila-Lobos. 

Candidato à cátedra de Antropologia e Etnografia da !Faculdade de Filo
sofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (inscrito em 1950), deu cursos, 
como professor-visitante, nas Faculdades de Filosofia de Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Paraná, e fez conferências e deu cursos em outras escolas e insti
tuições, entre as quais uma série de palestras no curso de verão da Universidade 
de Wlsconsln, em Porto Alegre. 

Participou dos Congressos de Escritores e dos Congressos de Folclore reali
zados no Brasil, e entre estes o Congresso Internacional de Folclore e simpósios. 

·Fez parte da comissão do Ministério das Relações Exteriores que estudou a 
colaboração brasileira ao I Festival de Artes Negras de Dakar (1966) e foi no
meado chefe da delegação brasileira ao simpósio de Artes Negras. Ao mesmo 
tempo foi convidado pela UNESCO ao Colóquio África-América Latina, em Coto
nau (Dahomey), na verdade reunido em Porto Novo. Nessa ocasião visitou, além 
do Senegal e do Dahomey, e Toga, a Costa do Marfim e a Nigéria. 

Foi condecorado pelo governo da Guanabara com a Medalha Sílvio Romero, 
é membro das Sociedades de Folclore do México, do Peru e de Tucumán (Ar
gentina), membro honorário da Associação Brasileira de Folclore, membro do 
conselho Diretor da Comissão Nacional de Folclore do IBECC (órgão nacional 
da UNESCO> e membro do Conselho Nacional do Folclore. É grande Benemérito 
da Escola de Samba Portela, sócio honorário das Escolas de Samba Acadêmicos 
do Salgueiro e Mangueira, Presidente de Honra da Escola de Samba Cartollnhas 
de Caxias (extinta) do Afoxé Filhos do Gandhi e do Clube Carnavalesco (frevo) 
Pás Douradas. Tem a Medalha Euclydes da Cunha de São José do Rio Pardo, 
SP. É membro do Conselho de Música Popular do Museu da Imagem e do Som. 
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Os interesses de Edison Carneiro se dividem, principalmente, pelos campos 
da etnologia e do folclore, e em segundo lugar pelo da história. Escreveu alguns 
ensaios literários, ligados entretanto a esses campos de estudo, como os que 
dedicou a Castro Alves, poeta e combatente da Abolição da Escravatura. 

Além de inúmeros artigos, publicados, em épocas diversas, em quase todas 
as revistas e diários de conseqüência do País, é autor dos seguintes livros: 

a) LITERATURA: 
Castro Alves - Livraria José Olympio, Rio de Janeiro, - 1937. 
Trajetória de Castro Alves - Editorial Vitória, Rio de Janeiro, 1947, (publi

cado, em segunda edição, apenas como Castro Alves, 1958). 
b) HISTóRIA: 
O Quilombo dos Palmares - Editora Brasileira, São Paulo, 1947. (Publicado, 

em 1946, no México, pelo Fundo de Cultura Económica, coleção Tlerra Firme, 
como Guerra dos Los Palmares) . Segunda e Terceira edição em 1958 e em 1966. 

A Cidade do Salvador - Organização Simões, Rio de Janeiro, 1954. 
A Insurreição Praieira - Conquista, Rio de Janeiro, 1960. 
c) ETNOLOGIA: 
Religiões Negras - Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1936. 
Negros Bantos - Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1937. 
Candomblés da Bahia - Museu do Estado da Bahla, 1948. Segunda, terceira 

e quarta edições em 1954, 1961 e 1967. 
Antologia do Negro Brasileiro - Livraria do Globo, Porto Alegre. Segunda 

edição em 1967. 
Ladinos e Criolos - Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1964. 
d) FOLCLORE: 
A Sabedoria Popular - Instituto Nacional do Livro, 1957. Segunda edição 

em 1968. · 
Samba de Umbigada - Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 1961. 
Dinâmica do Folclore - Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965. 
e) SURVEY: 
A Conguista da Amazônia - Ministério da Viação, 1956. 
Escreveu os verbetes Folclore, Negro Brasileiro e Populações Africanas da 

edição brasileira da Enciclopédia Barsa, colaborou com muitos verbetes sobre o 
negro brasileiro para a Enciclopédia Delta-Larouse e com um ensaio sobre as 
religiões do negro brasileiro na plaqueta do Ministério das Relações Exteriores 
para o Festival de Artes Negras de Dakar (traduções em francês e Inglês). 

Um dos seus artigos, sobre a evolução dos estudos de folclore no Brasil, foi 
publicado na URSS na coletânea Brasil Economia, Política, Cultura divulgada 
pela Academia das Ciências em 1963. 

Dois outros ensaios foram publicados nos Estados Unidos um em torno da 
contribuição de Artur Ramos à entologia brasileira (Phylon, Atlanta University, 
flrst quarter 1951) ; outro sobre a estrutura dos cultos de origem africana (The 
Journal of Americam Folklore, vol. 53, n.0 210, outubro-dezembro de 1940). 

Para o número especial dedicado ao Brasil pela revista Histonium, de Buenos 
Aires (n.o 224, janeiro de 1958), escreveu um artigo sobre o negro brasileiro. 

Há trabalhos seus publicados no volume de ensaios comemorativos dos 150 
anos do Jornal do Comércio, antecedendo a nova edição de A Escravidão no 
Brasil de Perdigão Mallleiro, etc. Reviu e anotou a tradução brasileira de A 
Cidade das Mulheres, de Ruth Landes, e fez o mesmo com as Cartas de Vilhena, 
com o título Bahia do Século XVIII, em nova edição, (três volumes, Editora Ita
puã, 1969). 
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Em 1963 a Campanha da Defesa do Folclore Brasileiro publicou, em tradu
ção francesa, inglesa e alemã, o seu artigo sobre os estudos de folclore no Pais 
(Folklore in Brazil). 

Redigiu a Carta do Samba (1962) e foi um dos redatores-coordenadores da 
Carta do Folclor.e Brasileiro ( 1951) . 

Finalmente, em 1969, a Academia Brasileira de Letras o agraciou com o 
Prêmio Machado de Assis. 

Faleceu no Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 1972, deixando vá.r:los trabalhos 
inéditos, e que figurarão na edição de duas obras completas. 

(As Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Educação e Cultura. I 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto será publicado e remetido 
às comissões eompetentes. 

Finda a Hora do Expediente, passo à 

ORDEM DO DIA 
Iitem 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 23, de 1974, de autoria 
do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, da Ordem do Dia baixada pelo novo Ministro do Exército, 
General Vicente de Paulo Dale Coutinho, exaltando a personalidade do 
ex-Ministro General Orlando Geisel. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.> 
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

ORDEM DO DIA BAIXADA PELO NOVO MINISTRO DO EXÉRClf!'O, 
GENERAL VICENTE DE PAULO DALE COUTINHO, EXALTANDO 
A PERSONALIDADE DO EX-MINISTRO GENERAL ORLANDO 
GEISEL, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO 
N9 23/74, DE AUTORIA DO SENHOR SENADOR LOURIV AL 
BAPTISTA. 

"Ao transmitir as funções de Ministro de Estado dos Negócios do Exército, e 
por já .ter havido completado, a 25 de novembro de 1969, o seu tempo de perma
nência no serviço ativo, afasta-se, no dia de hoje, do convívio diário da institui
ção a que tanto ·ama e serve, o General-de-Exército Orlando Geisel. 

Não cumprindo a quem 'Chega, por descabido, fazer o registro elogioso dos 
serviços prestados por seu ·antecessor, cumpre-me, no entanto, promover as 
maiores homena.gens ao grande chefe militar que se retira. 

Tudo se fez, com renovada insistência, para que recebesse as honras milita
res que se consagram, na hora da partida, a membros do Alto-Comando de fazer 
sentir, a ele e à Excelentíssima Senhora Orlando Geisel, o calor de nossa estima 
e de nossa admiração. 

A tudo se esquivou, decidido a retirar-se no silêncio coerente com a silenciosa 
eficiência com que conduziu os destinos do Exército nestes quatro anos e de
certo, também, para que as emoções de despedida não viessem atingir á sénsi
billdade natural de quem, por mais de 51 anos, se dedicou inteiramente ao serviço 
do Exército. 

Valho-me, então, do Instrumento de honra de minha primeira Ordem do 
Dia, como simbolo e síntese das ·galas que dispensou, das homenagens que não 
nos foi dado prestar-lhe, e como despedida, afinal, do Exército inteiro ao ex-
traordinário soldado que se afasta de nós. ' 

Ao despedir-se da Chefia do Estado-Malar do ExércLto para assumir a do 
Estado-Maior das Forças Armadas, disse o General Orlando Geisel que "os velhos 
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soldados se despedem mas não se vão. No Exército, permanecem os meus velhos 
sonhos, a evocação dos meus melhores dias, a mocidade há muito perdida, e a 
confiança nos que virão depois de mim". 

Não se vai a legenda gloriosa de sua vida militar. Ficam conosco os cami
nhos que ele abriu pela existêncta afora: gestos, pensamentos e palavras; autori
dade e liderança; energia e paciência; caráter e espírito militar; decisões, exem
plos e afirmações. Fica conosco todo o sentido de grandeza de toda. a sua carreira 
profissional e do decisivo decênio de chefe revolucionário de presença. marcante 
nos destinos do País. 

Ficam conosco o aluno laureado de todas as escolas por onde passou; o 
soldado de atuação inapagável nos quartéis de sua Artilharia; o instrutor e o 
educador; o oficial de estado-maior de todos os níveis, o administrador, o chefe 
militar, o revolucionário. Ficam conosco a altivez do estadista e a suavidade do 
companheiro. 

Não se vai o general modelador de generais: o inesquecível Comandante da 
Escola de Estado-Maior; o Chefe de Gabinete do Ministro e o Diretor de Material 
de Engenharia; o Comandante de Divisão e de Região Militar; o Diretor-Geral 
do Pessoal e o Comandante do III Exército; o Chefe do Estado-Maior do Exército 
e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; o grande Ministro, afinal. 

Em nome do Exército - que tem sido a sua própria vida e a que se· deu sem
pre por inteiro - trago ao General Orlando Geisel, com profunda emoção, a 
palavra de despedida. E confirmo, em sua própria pessoa, "que os velhos soldados 
se despedem mas não se vão", principalmente porque as sementes que plantou, 
nos sucessivos patamares de sua fecunda carreira, germinarão em novos chefes 
militares, que haverão de merecer a solidária confiança dos que vier.am primeiro, 
e de levar adiante o compromisso de eficiência do Exército brasileiro." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
It;em 2 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comis
são de Redação em seu Parecer n.O 38, de 1974), do Projeto de Resolução 
n.0 1, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, 
de 1968, de 1970 e 52 de 1972, para permitir que o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul possa elevar o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa.,) 
Está enc·errada. 
Não havendo emendas nem requerimento para que seja submetida a votos 

é a redação final considerada definitivamente aprovada, independente de vota~ 
ção, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 

O Projeto irá à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 1, de 1974. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inelso 

VI, da constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 
RESOLUÇAO N.O , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 • 58, de 1968, 79, 
de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul possa elevar o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, 

de 1968, revigorada pelas de n.0 • 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa 
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elevar para Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (P3.ulo Torres) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Câmara n.o 8, de 
1974 (n.0 1. 729-B/73, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente 
da República, que estende às Fundações Nacional e Estaduais do Bem
Estar do Menor a isenção de que trata a Lei n.0 3.577, de 4 de julho ele 
1959, tendo 

PAREOE&ES FAVORAVEJ'S, sob n.0 s 71 e 72, de 1974, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o Pro~eto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 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 sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.0 8, de 1974 

(N.0 1.729-B/73, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Estende às Fundações Nacional e Estaduais do Bem-Estar do Menor 
a isenção de que trata a Lei n.0 3.577, de 4 de julho de 1959. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e as Fundações 
Estaduais do Bem-Estar do Menor, independentemente de remunerarem seus 
diretores, são equiparadas às entidades de fins filantrópicos reconhecidas como 
de utilidade pública, para o fim de serem isentas da taxa de contribuição de 
empregador ao Instituto Nacional de Previdência Social, nos termos da Lei 
n.0 3.577, de 4 de julho de 1959. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leandro Maciel. 

O SR. LEANDRO 1\IACIEL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muito tempo 
que se vem falando na implantação de uma nova fábrica de barrilha para 
atender 11. crescente demanda nacional já muito acima das possib!l!dades da 
Nacional Alcal!s, de Cabo Frio, em plena capacidade de produção. 

Em 1972 jú importamos um volume superior a 60.000 toneladas, segundo 
os dados que me foram oferecidos. 
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Os insumos básicos de uma fábrica de barrilha são: sal (sal marinho ou 
sal-gema), calcário e amoníaco. A de Cabo Frio trabalha com sal marinho, 
recebendo, com um transporte caro, 62% das suas necessidades, do Nordeste. 
O preço por tonelada de sal anda na ordem de Cr$ 120,00. Para sentir-se a 
necessidade de mais fábricas de barrilha basta atentar para o nosso consumo 
provável, previsto para 1974, de 494 m!l toneladas (dado este apanhado no 
Conselho d·e Desenvolvimento de Sergipe, que se vem dedicando empenhada
mente ao trabalho). 

A Nacional de Álcalis produziu à plena carga, em 1972 mais ou menos 
135.100 toneladas. Não é aconselhável um aumento da fáb~ica disto sabem 
os seus honrados diretores, por vários motivos. ' 

E, principalmente, porque o esforço não será compensado, pois não há 
possibilldade, ali, de se fabricar uma barrllha mais barata. A sua posição 
privilegiada, por s.er a única distribuidora de barrilha no mercado nacional, 
lhe assegura o direito de comercialização com preços alt!lllllente compensadores, 
oferecendo-nos, nesses últimos anos, bons balanços, com saldos positivos. Até a 
barrilha importad.a faz parte do privilégio. Mas não se deve abusar desta situação 
singular, pois a constante de seu elevado preço é uma resistência passiva ao 
nosso desenvolvimento, na indústria, que precisa de barrllha. 

A Direção da Nacional de Álcalis, tendo à frente o administrador sério, dinâ
mico, que é o General Orlandini, só encontrará uma saída, que é da instalação 
de uma unidade, ou mais de uma, como subsidiárias da Alcalis, no Nordeste, 
onde há de um lado o sal marinho, e de outro o sal mais barato e abundante 
que é o sal-gema, com um teor de pureza de 99,4%. 

Assim, a Nacional de Álcalis, dentro de pouco tempo, estaria dominando o 
mercado nacional com uma barrilha de preço acessível fabricada no Bra.sil, 
atendendo vantajosamente à nossa demanda. 

Nós, serg!panos, que ficamos marginalizados, sem indústrias criadas pelos 
incentivos fiscais, numa situação deveras humilhante dentro do Nordeste rico, 
sentíamos que era chegado, agora, o momento de termos uma indústria de 
grande porte como a instalação de uma fábrica de barrllha. 

O General Orlandini prometeu várias vezes ao Governador, aos represen
tantes do Estado, e assegurou em várias manifestações públicas que Sergipe 
teria uma fábrica de barrilha, subsidiária da Nacional de Alcalis. Noticia, 
aliás, que eu sempre recebi com comedida euforia. 

Estamos todavia certos de que não foi uma ·promessa falaz e continuamos 
confiados. Acompanhando S. s.a., com o mesmo propósito, manifestaram-sei 
seguidamente o então Ministro das Minas e Energia, Engenheiro Dias Leite e, 
em Aracaju quando das festas comemorativas do Centenário da Associação 
Comercial, o ex-Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Pratinl de Moraes, 
interpelado, disse, enfaticamente, perante grande assistência que o aplaudiu 
de pé: Sergipe terá sem perda de tempo a sua unidade de barrllha. Parece até 
uma no~·ela. 

Andava tudo bem, era nossa Impressão. Vem a concorrência para a explo
ração dos minérios de nosso subsolo, a começar pelo potássio. A concorrência 
foi ganha pelo Grupo Lume. Com a extração do potássio, a começar este ano, 
com uma usina piloto, teríamos então, resultante dessa operação, um abundante 
resíduo, resíduo chamo eu, que é o sal-gema, elemento mais caro na compo
sição da barrilha. Ou este resíduo é aproveitado, de graça, nos fabrlcos de 
barr!lha ou de soda cáustica, ou será, com despesa, jogado fora. 

Tínhamos assim a certeza de que tudo nos estava favorável. O Grupo Lume, 
de logo, ofereceu à Companhia Nacional de Alcalis participação para a cons
trução de uma fábrica de barrllha em Sergipe, não tendo, infelizmente, se 
concretizado, por motivos que desconhecemos, entendimentos posteriores. 

Na expectativa animadora em que estávamos, fomos despertados pela noticia 
de que a Nacional de Alcalis tinha firmado contrato para instalar uma fábrica 
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de barr!lha no Rio Grande do Norte, usando o sal marinho ali produzido em 
larga escala. 

Não desanimamos-porque estávamos e estamos convencidos de que há lugar 
para as duas unidades, a de Sergipe e a do Rio Grande do Norte. O que nos· 
preocupa é que não mais a Nacional de Alcalis falou na fábrica de Sergipe. 

Que estará havendo? 
Os Diretores da Nacional de Alcalis sabem melhor do que eu que a barrilh·a 

de Sergipe será a mais barata do mundo. Estamos todavia desconfiad·os de que 
algum embaraço surgiu nos caminhos que levam da Nacional d-e Alcalis a Ser
gipe. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." me permite um aparte? 

O SR. LEANDRO MACIEL - Com todo o prazer. 
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex." sabe que eu re.presento o Estado que tem 

a sede da Companhia Nacional de Alcalls, onde a barrilha é fabricada. Tenho or
gulho de dizer que, numa fase difícil, quando quiseram inundar o mercado bra
sileiro de barrilha, ergui a minha voz neste plenário. Apesar da verdade daquele 
instante aconselhar a importação de barrilha, apresentei a sugestão de que esta 
só pudesse ser feita atrayés da Companhia Nacional de Alcalis, porque, do con
trário, esta empresa estatal teria f·enecld.o. Era uma época, como V. Ex.a bem se 
recorda, difícil. Devo dizer ao eminente colega e amigo, a quem tanto quero e 
e tanto aprecio, que o General Orlandini é hoje, neste setor - e V. Ex.a reco
nhece - um dos maiores técnicos e uma figura que não pode deixar de ser 
ouvida. A respeito da instalação da segunda fábrica de barrilha no Brasil, por
tanto a terceira na América Latina - pois V. Ex." sabe só exiStir uma, na Co
lômbia, pequenina, que não chega aos pés da fábrica de Arraial do Cabo - Ser
gipe, na verdade, reivindicou e reivindica, com justiça, evidentemtmte, a insta
lação dessa segunda fábrica de barrilha no seu território. Mas terá havido - e 
conversei a respeito com o General Orlandini - um ratar, além dos interesses 
regionais: o problema da produção de sal. o sal-gema, em Sergipe, é uma rique
za· natural, mas quanto ao sal de ond.e está sendo extraída a barrilha, pelo pro
cesso francês - e, inclusive, no Estado do Rio lutei, também, e fui o primeiro a 
conseguir liberação de verba para o processo de combustão submersa - parece
me, e falo a V. Ex. a com todo o respeito, que o. General Orlandini se ateve rigoro
samente a um quadro técnico. A justiça, quanto a Sergipe, é Incontestável, mas 
a posição do General Orlandini, v. Ex.a me perdoe, com todo o apr-eço que lhe 
tenho, é inteiramente defensável. Estou aqui, neste instante - V. E:X.8 não está 
acusando, evidentemente -, para defender esta posição. Se dependesse, por exem
plo, de um critério sentimental, acho que Sergipe deveria possuir a segunda fá
brica de barrllha. Mas, o que é Inevitável, eminente Senador, é que Sergipe, mais 
hoje mais amanhã, terá sua fábrica doe barrilha, porque há uma fome- e V. Ex." 
que é um engenheiro estudioso desse problema sabe - há uma fome de barrilha. 
Hoje, a nossa produção não dá para atender à demanda, de maneira nenhuma. 
Então, não é a fábrica do Rio Grande d.o Norte nem será a futura fábrica de 
Sergipe, precisamos de, pelo menos, mais umas quatro. Vejo isto porque tenho 
muito cantata com o Estado do Rio, periodicamente estou em Arraial do Cabo; o 
deficit da chegada de navios que vêm do Rio Grande do Norte e de outros, com 
o sal importado, que Yem da Turquia. E, às vezes, me sinto um pouco humilha
do - aqui é uma confissão ao prezado colega e amigo - com tanto sal em 
Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldei•a, ver chegar o sal de outras procedên
cias. V. Ex." faz bem em defend.er o seu Estado, nem poderia ser de maneira di
ferente, mas esteja certo de que a clarividência do atual Governo em manter o 
General Orlandini na presidência da Cia. Nacional de Alcalis há de permitir 
que tudo aquilo que V. Ex." delineou, no seu discurso. venha a ser atendido. O 
Nordeste pode ter duas fábricas d.e barrilha, o Rio Grande do Norte e a sua 
queridlssima terra serg!Jpana. 

O SR. LEANDRO MACIEL - Agradeço o aparte do nobre colega e quero 
declarar que sou um admirador da Companhia Nacional de Alcalis, a pioneira 
no Bras!l para o fabrico de barr!lh::t, Quando a Companhia Nacional de Alcalis 
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se Instalou em Ca:bo Frio, ela só tinha uma opção, que era utilizar o sal marinho. 
Não existia ainda o sal-gema. O sal-gema foi descoberto mais tarde, Agora mes
mo, no último relatório da Companhia Nacional de Alcalls - V. Ex.a, que sem
pre está em dia com as coisas do seu Estado, deve ter visto, - a Companhia diz 
que não é aconselhável aumentar o fabrico para mais 200 mil toneladas. Isto é 
contra-indicado, V. Ex.a conhece melhor do que eu porque a companhia Nacio
nal de Alcalis esÉá fazendo um esforço supremo para produzir a barrllha, e a 
produz cara. Esta fazendo a combustão submersa para conseguir o sal marinho 
que adiciona ao sal marinho que vem do Rio Grande do Norte. Isto nos tra:z 
um produto quase proibitivo para as indústrias diversificadas que usam a bar
rilha. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex,a uma interrupção? 
O SR. LEANDRO MACmL - Com prazer, 
O Sr. Vasconcelos Torres - Em primeiro lugar, quero relembrar, ne.!lte ins

tante, a figura indeslembrável do saudoso Presidente Getúlio Vargas. Aquele 
estadista brasileiro tirou o nosso Pais do subdesenvolvimento. Foi Volta. Redonda, 
a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Nacional de Alcalls. Isto prelimi
narmente. Quanto à combustão submersa, eu pediria licença, porque não sou 
técnico, sou apenas um tarad.o - no bom sentido parlamentar da palavra -
pelas coisas do Estado do Rio, Procuro aprender. Seria, talvez, um maníaco em 
estudar e procurar conhecer, porque V. Ex.a sabe que eu não sou técnico. Sou 
um representante do povo, e o representante do povo não tem obrigatoriamente 
de ser literato nem técnico. Eu, principalmente, não sou culto e muito menos 
técnico. Mas tenho um convívio muito grande com esses problemas do meu Es
tado - e V. Ex.a faz justiça em reconhecer esse aspecto. A combustão submersa 
custou caro. Se é Isso que V. Ex.a quer dizer, estou de acordo. Inclusive foi uma 
batalha difícil, para que esses equipamentos. que são da França e da Inglaterra, 
chegassem ao Brasil. Foi no Governo ainda parlamentarista que a primeira verba 
chegou a ser liberada. Mas a combustão submersa pelo que sei - V. Ex.a é en
genheiro, eu não sou - é Indispensável, pela questão de água em Cabo Frio, que 
tem um grau de temperatura próprio para que esse processo seja feito, ou seja, 
a usinagem do sal, No primeiro momento, saiu um sal amarelo - aliás, em CabO 
Frio se dizia um sal "moreno"- mas agora já está saindo um sal rigorosamente 
branco. Esse sal, adicionado àquele que vem do Rio Grande do Norte, propicia 
a produção de uma barrilha de primeira qualidade. Mas V. Ex.a esteja certo 
de que não estamos com pontos de vista contrários, Precisamos de mais bar
rilha.. Sabe o meu eminente colega que já estamos .importando esse produto, 
que é básico, e até em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, mais precisamente, 
a indústria teria que ser expandida. Mas é este sentimento de Brasil que 
está fa:zendo com que uma segunda fábrica seja instalada. Ouvi o General Or
landlnl, que é multo meu amigo e a quem V. Ex.a. não ataca. é importante frisar, 
pois V. Ex.a reconhece seus méritos. Aliás, méritos que podem ser atribuídos a 
todos seus antecessores. Eu poderia mencionar o Gen. Bruno, que foi o implan
tacl.or da indústria, ao tempo do saudoso Presidente Getúlio Vargas, e todos os 
seus sucessores. Tecnicamente, deve ter havido um motivo para a escolha do local 
dessa segunda fábrica. Mais tarde espero ver V. Ex.a registrando a instalação 
da terceira fábrica da Companhia Nacional de Alcalis, em Sergipe. 

o SR. LEANDRO MACIEL - Agradeço a colaboração valiosa de V. Ex.a Quero, 
tão-somente, atrair a Companhia Nacional de Alcalls para a instalação de uma 
ou duas subsidiárias no Nordeste: uma, já havendo contrato para o sal marinho, 
no Rio rand.e do Norte; outra, para aproveitar o sal-gema de Sergipe. 

o Sr. Vasconcelos Torres - Impecável! V. Ex.a é impecável nesse ponto. 
o SR. LE'ANDRO MACIEL - Mas não é aproveitar o sal-gema tirando do 

poço, é aproveitar o sal-gema decorrente do trabalho de purificação do potássio. 
Quando se extrai o potássio, o sal-gema vem misturado, é um conglomerado. So
bra, então, o que chamo um resíduo precioso, que é o sal-gema, que vai ser 
aplicado de graça - ou se emprega na Bahla, na soda cáustica, ou se tem que 
jogar fora. o que eu quero é atrair a Companhia Nacional de Alcalls para ins
talar uma subsidiária em Sergipe, onde fabricará a barrllha mais barata do 
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mundo. Os elementos componentes da barrilha são o sal, o calcário - abundan-. 
tísslmo em Serg!de - e amónia, que apenas consome cinco quilos, mais ou menos, 
por tonelada de barrilha. ·Parece-me que a Nacional de Aloolls, depois que resol
veu Instalar uma subsidiária no Rio Grande do Norte, está um tanto desinteressa
da de Sergipe. E é contra Isto que venho clamar, para que seja instalada uma 
indústria de porte como a de barrllha, onde tem<ls matéria-prima abundante. O 
esforço que faz a Nacional de Alcalis, no seu Estado, é lou,·ável. Todos nós, bra
sileiros, louvamos o esforço que faz a Nacional de Alcalis, mas a Fábrica Nacio
nal de Alcalis de Cabo Frio, na sua produção máxima, em plena carga, não 
passa além de cento e trinta e cinco mil e cem toneladas por ano. Foi a produ
ção do ano passado. E a produção? E o consum<l? Provável é a estimativa de 
quatrocentos e noventa e quatro mil toneladas para 1974. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." sabe que a demanda de barrilha é um 
fato incontestável. Talvez um dos sintomas do desenvolvimen•o da nossa Pátria 
seja o consumo de barrilha. Quero dizer a V. Ex.", assim como quem estiv.esse 
analisando um probl·ema de Estado-Maior, que, conversando com o General! Or
landini, eu previa esse seu discurso. É um cidadão Inteiramente técnico, com o 
qual tenho diálogo, porque um dos lugares <lnde moro é justamente onde está 
a sede da Companhia Nacional de Alcalis, no Município de Cabo Frio, no Dis
trito de Arraial do Cabo. Tenho um diálogo muito grande com S. Ex." Considero
me amigo da Companhia Nacional de Alcal!s, inclusive dos trabalhadores, com 
os quais tenho oontato multo grande. Então eu previ e disse ao General Orlan
dini que, inevitavelmente, teríamos a ,palavra de V. Ex." no Congresso Nacional. 
Por sorte minha, estou aqui para dizer que o General Orlandln! compreende toda 
a ar.gumentação de V. Ex." Apenas, em vez de ser instalada em Sergilpe, em 
primeiro lugar, o foi no Rio Grande d<l Norte. Mas, inevitavelmente V. Ex." pode 
estar certo, isto foi objeto de uma conversa com S. Ex." - ninguém tirará o lugar 
de Sergipe, porque a barrilha produzida no Rio Grande do Norte, em CabQ Frio, 
em Sergipe ainda será pouca. Não há desenvolvimento sem barrllha, V. Ex.a sabe 
disso, como ·engenheiro que é. Não tenho procuração da Companhia Nacional de 
Alcalls para falar, mas conheço seus diretores, inclusive um que V. Ex." conhece 
muito ·bem, o General Evandr<l de Souza Lima, que vem de deixar a Superinten
dência da SUDENE e que, de certo mod<l, está com a tese de V. Ex." e posso as
segurar que a nova fábrica chegará a seu tempo. Gostaria de registrar que o 
cumprimento do seu dever de representante de Sergipe é impecável, rigorosamen
te certo. A .pressa em realizar aquilo para todos os nossos Estados é l.ouvável. 
Mas tudo é Brasil. Veja V. Ex." a questão da fusã·o do Estado do R'o-Guana:bara: 
precisamos olhar isto em termos de nação. V. Ex." pode esta certo, ouvi isso do 
General Orlandinl, que a vez de Sergipe não tarda. Deus me dê vida para ver 
V. Ex." assomar a essa tribuna para elogiar a direção da Companhia Nacional de 
Alcalls, pela instalação, também, de uma subsidiária naquele pequenino-grande 
Estado do Brasil, que é a terra que V. Ex." representa, com tanto brilho e efi
ciência nesta Casa. 

O SR. LEANDRO MACffiL - O nobre Senador, dando-me a honra de conti
nuar ouvindo o meu discurso, terá a impressão verdadeira de que não pleiteio se
nãoa instalação de uma unidade subsidiária da Nacional de A!lcalis em Sergipe. 
que viesse somar-se à atual produção de 135.100 toneladas, atendendo, assim, à 
necessidade cr·escente da demanda nacional. 

Quanto ao General Evandro, ele já deixou a SUDENE. Mas quero prestar 
uma informação a V. Ex.": fazia par'e de uma Comissão e tive a honra de ser 
convidado para um jantar, pelo General Evandro. Aproveitei a oportunidade e 
falei na possibilidade de uma fábrica de barrllha para Sergipe, Ele, então, res
pondeu-me categoricamente: "Não interessa a barrilha: interessa agora, a soda 
cáustica, e nós estamos instalando uma fábrica para duz.entos e cinqüenta mil 
toneladas de soda cáustica em Maceió". Disse ao General Evandro, melo tímido, 
diante do seu deliberado propósito de nii.o tomar conhecimento da barrilha e, sim 
da soda cáustica: Mas, General, essas duzentas e cinqüenta mil toneladas nã~ 
atendem à demanda nacional, principalmente quando começarmos a fabricar o 
alumínio. Cada tonelada de alumínio vai gastar cinco quilos de S·Oda cáustica, e 
onde vamos buscar essa soda cáustica? Então, vamos instalar uma fábrica de 
barr1111a ·em Sergipe e caustificar essa barr!ll1a. É processo um tanto dispendioso, 
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ma.s ainda utilizado no mundo moderno. Vamos caustificar a barrllha e, assim, 
teremos .a soda cáustica que V. Ex." está querendo produzir em larga escala no 
Brasil. Mas, no momento, ele não se interessava, realmente, pela fábrica de 
barrllha instalada em S·ergipe. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permi•·e V. Ex." um a~arte? (Assentimento do 
orador.) Tenho a impressão d·e que foi, assim, uma conversa informal. Conheço 
de perto o General Evandro Souza Lima, meu amigo, ligado a meu Estado, foi 
Coman~ant:e da Polícia Militar, Ajudante de Ordens do Presidente-Dutra, homem 
ligado mteuamente à Companhia Nacional d·e Alcali.s. Primeiro aluno da sua 
turma, especializou-se em Engenharia Militar. Nesse momento, talvez - não sei 
que tipo de conversa V. Ex." teve, se foi, assim informal -, o General Evandro, 
no meu modo de entender, não sei, .e talvez V. Ex." esteja certo, teria falado que, 
realmente, a soda cáustica é indl.spensáv·el. Cabo Fri·o, inclusive, terá que produ
zi-la. E temos um prob1ema,•Senador: é que a Lag-oa de Araruama tem uma re
serva de calcário muito grande de conchas, vêm as dragas da Companhia Na
cional de Alcalis ·e e.stão extraindo, no máximo d·e produtividade, todas essas con
c!las para transformar ·em cal, pr-oduto básico para transformação em soda cáus
tica. Mas, realmente, essa reserva está sendo esgotada, não temos mais 30 anos 

veja V. Ex." a possi:b!Jidade deste grand·e País - nós não temos mais 30 
anos de possibl!idade d·e t!'ansformar o calcário nativo das conchas de Cabo 
Frio, no meu Estado, em soda cáus+ica. Mas há a reserva no seu Estado. Por 
isso este Brasil é grande. E v. Ex." talvez não seja, como eu, jovem em idade, 
mas é jovem (ilm espírito, pode estar certo de que as re.servas, taLvez Inesgotáveis. 
deste Pais e.stão justamente no seu E.stado, ou melhor, na área nordestina. O 
meu Estado não tem, a não ser o sal, mas vai chegar a v-ez de Sergipe, e V. Ex." 
quer tanto bem a Sergi:pe que tem pressa e eu o louvo e felicito. Porque e.sse é 
o papel do representante. É assim a maneira d·e agir de V. Ex." desde o tempo 
em que foi Governador. Foi assim, como Presidente do Instituto do Açúcar e do 
.Alcool, e é assim que o representante do povo está certo. A melhor forma de 
brasi!ldade, no meu modo d-e entender, está em defend·er a região que se repre
senta. Tudo Isso é um conjunto. Quero dar-lhe meus parabéns. 

O SR. LEANDRO MACmL - Agradeç-o ao nobr.e colega a valiosa cola-boração 
que trouxe ao meu modesto discur.so. Tenho grande apreço ao General Orlandinl 
e estou confiante em suas promessas, repetidas vezes, de levar a soda cáustica, 
ou melhor, a barrilha, para Sergipe. Estou, realmente, confiado na. promessa do 
General Orlandinl, homem que se impôs à estima e admiração de todos nós. 

O Sr. Vasconcelos Torres - O General Orlandin! cumprirá sua promessa. Não 
vou apartear mais V. Ex.", porém quero dizer o .seguinte: só tive um medo mu1to 
grande - medo no bom sentido politico da palavra, porque há medo político 
que pode ser confundido com outra coisa - de que o General Orlandini não fosse 
mantido à testa da Companhia Nacional de Alcalis. Felizmente .a clarividência 
do atual Govern.o fez com que um homem devotado a esse traballho. que só pensa 
nisso, continuasse. Então, se v. Ex." confia na palavra do General Orlandini, per
mita-me que, em termos de linguagem bancária, dê o meu aval, o meu endosso 
à palavra do General Orlandini. v. Ex." confie, porque a palavra será rigorosa
mente cumprida. 

O SR. LEANDRO MACIEL - Aguardarei essa oportunidade. Prossigo, sr. 
Presidente, manter-me-e! entretanto cheio de fé ·e confiança no eminente Presi
dente Ernesto Geisel, que conhece Sergipe na sua pobreza, com grll;Ilde mão-de
obra ociosa. e uma população nômade, indo e vindo para o Sul a procura de 
trabalho. 

A barrilha, carbonato de sódio, é empregada na indústria têxtil, na fabrica
cão de vidro polpa de madeira detergentes (compostos), pasta dental, polido
res, cosmétiéos, porcelana e pàra tr!ltamento d'água. Aplica-se também como 
fundente em cerâmica e na purlficaçao de gases, além de ter empr·ego na fabri
cacão de explosivos. Como se vê, a sua aplicação atend-e a um número conside
rável de produtos dentro da demanda nacional. 

O sal-gema de Sergipe, só no Município de Siriri, tem uma reserva, pruden
temente estimada, de 5 b!ll1ões de ton·eladas, que dariam para abastecer uma 
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fábrica de bnrrilha, de pr<Jdução diária de 3. DOO toneladas, durante dois mil e 
quinhentos anos. 

E <J calcário em eergip·e é abundantí.sslmo, com um teor de 90% de óxido de 
cálcio, em rocha a céu aberto, não tend·o as dL!Iculdades de ex+raçãoo do ca4cárlo 
de c<Jncha, dos fundos da Lagoa de Araruama. E o amoníaco tem a sua fonte de 
abastecimento, no Brasil, em Cubatã.o. E s.e a demanda nacl·onal fosse atendida 
com as duas fábricas em s.erg!pe e no Ri·o Grande do Nort·e, em plena produção, 
ainda no.s re.starla uma saída clara, que está ao alcance dos nossos olhos: é que 
na América do Sul só existe funcionando, além da de Cabo Fri1l, uma fábrica de 
barrilha, qu·e é a da Colômbia. E o ab:~.stecimento de grande parte do mercado 
sul-americano é atendido com uma barrilha vinda da Europa e da América do 
Norte, .suj-eitas a fretes pesados. 

Ass:m, vamo·s bater palmas à nova unidade da Nacional de Ãlcalis do Rio 
Grande do Norte, certos de que a unidade prometida por tanta gente responsável 
virá também para Sergipe. 

Não somos egoístas, sentimos <J Brasil na sua nidade, e os seus problema& 
todos no.s interessam vivament•a. E isso é verdade, porque S.g'ro"a mesmo a 
PE'I1ROBMS, que tem síd·o a nossa salvaçã·o, ajudando o Estado c·om a 3iplicação 
ali de vultosas somas mensais que dão vida ao comércio, construiu um gasoduto 
para levar o abundante gás no.br·e encontrado na plataf·orma submarina de Ara
caju para Aratu, na Bahia, onde há mercado para consumo. Aplaudi, de logo, 
como brasileim, .a construção do gasoduto ma.s custei muito a me justificar pe
ran+e os meus conterrâneos que não compr·eendlam a razão por que o gás não era 
consumido em Sergipe. Agora todos se convenceram. Não cuidamos, infelizmente, 
da indústria para o Estado, e a grande riqueza, que é o gás, é uma mercadoria co
mo outra qualquer que é levada para os mercados de consumo, onde há aplica
ção como combu.stív.el ou, ainda, como matéria-prima. 

Amanhã, quando qualquer indústria em Sergipe tiver c·ondições d·e usar o 
gás, é, tão-somente, pedir autorização à PETROBMS. o gás não se acaba porque 
cada dia. um nov-o poço produtor vem somar-s•e à constelação de poços ricos da 
orla marítima sergipana. 

Para terminar, quero, traduzindo ·Os justos anseios do povo sergipano, decla
rar que não perdemos a esperança, porque, com a Revolução, não se "avança para 
recuar", na frase correta de advertência do Presidente Geisel. E avançaram de
mais os d-etentores do.s cargos responsáveis pela solução do problema, na sua 
afirmativa, daí esperarmos uma nova ·e urgent.e tomada d·e posição, no momen
toso problema, para Serg!pe ter o que lhe fora fartamente prometido, com ampla 
publicidade. 

Se há, realmente, um motivo de força maior, se há um fato novo que não 
justifique mais a fábrica no meu Estado, queremos saber, sem rebuç·o.s, pela 
palavra do General Orland!ni ou dos Ministros das Minas e Energia e da Indús
tria e do Comércio. Nada melhor do que viv·er às claras, no "jogo franco da 
verdade". <Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESmENTE - Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, desejo fazer uma permuta com o 

:nobre Senador Vasconcelos Torres. 
O SR. PRESmi:NTE - Pois não. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 
O SR. VASCONOELOS TORRES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a própria 

fusão, num gesto de cortesia do Senador Danton Jobim para comigo. Insisti, por
que meu assunto é breve e apenas para que este Senado não fique sem o registro 
de um acontecimento econômlco de repercussão inegável no País, que é a inter
venção do Banco Central no grupo Halles. 

Elogio a medida preventiva das autoridades do Banco Central que, a tempo, 
e com um esquema de vigilância e de atenção montado, imped~ram a deflagração 
de um autêntico descalabro bancário face, possivelmente, à má administração 
daqueles que ainda integram aquela entidade bancária, tão prestigiosa no noti-
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clário, tão importante, e que se utilizou dos meios de comunicação de ma.ssa para 
arrebanhar depósitos, principalmente da área mais sacrificada deste País, que 
é a popular, a chamada classe "C". 

Foi bom, importante, que o Banco Central e o Ministério da Fazenda sus
tassem, a tempo, essa descida na ladeira, sem freios, que talvez viesse oca.sionar 
situação bem difícil pa·ra o nosso País. 

Mas, ao tempo em que felicito - porque a medida das autoridades do Banco 
Central foi rigorosamente certa -, manifesto uma pr·eocupação grave, relati
vamente aos depositantes, principalmente aos pequenos depositantes, os da classe 
"C", como falei, ou da classe "B", e que agora têm os seus fundos bloqueados, não 
sei até quando, mas confio que seja por prazo bem curto, porque um título, ou 
um cheque dado de boa-fé, nas vésperas da intervenção, poderá causar um desa
justamento social e familiar bem grave. 

Daí por que assomo à tribuna para formular ve·emente apelo, não só ao 
Banco Central, mas ao digno e eficiente Ministro da Fazenda, no sentido de 
que seja encontrada a fórmula para a liberação daqueles que não ingressaram 
na área esp•eculatlva do chamado Grupo Halles, das cinco entidades que consubs
tanciavam essa empresa financeira, e que, Sr. Presidente, tanto quanto pode 
a boa-fé do brasileiro, dava a entender que era valendo-me daquele velho anúncio 
-tão flnne quanto o Pão de Açúcar. 

Tenho medo, e devo esclarecer bem, medo ness.e sentido de representação 
popular, que, se esses depósitos não forem liberados, haja uma "corrida" em 
todos os bancos deste País, causando um desequilíbrio, um mal-estar muito 
grande. 

O processo de intervenção tem um prazo determinado, e poderá ser prorro
gado pelo dobro. Mas. o fato é que um Senador multo ligado a um Estado onde 
o Banco Halles tem vária.s agências, tem que da·r essa palavra, porque no Estado 
do Rio, justamente, já passamos por uma situal)ão difícil - que ainda tem suas 
repercussões - quando da falência do Banco Fluminense da Produção. 

Endereço uma palavra de confiança ao Banco Centml e ao honrado Ministro 
da Fazenda, de quem me orgulho d·e ser amigo e admirador, no sentido de que 
providências Imediatas sejam tomadas, a fim de que não haja, assim, esse con
tágio e uma corrida aos bancos não venha ser registrada. 

Agradeço ao senador Danton Jobim. que vai ver ,que a sua gentileza foi, 
para mim, muito importante, porque, jornalista brilhante que é, eu, numa 
segunda parte da minha presença na tribuna, desejo registl.'ar o jubileu de ouro 
do Jornal de Petrópolis, ocorrido a 2 de abril de 19·54. 

Para não tomar mais tempo - pois seria incorreto pam com o Senador que 
foi tão genltll comigo - tenho os dados para figurarem em meu discurso, mas, 
antes de descer da tribuna, deixo bem firmado que a homenagem que presto ao 
Jornal de Petrópolis é enderel)ada diretamente ao jornalista Carnei·ro Malta, 
atual Dlretor desse diário tão Importante da Serra Fluminense. 

Para não tomar mais tempo, solicito a V. Ex.", Sr. Presidente, que, s.ob o 
título "Uma História", esse documento faça parte do meu discurso. como uma 
homenagem melhor e maior que desejo pre:tar a um órgão tão importante da 
Imprensa do meu Estado. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCONCELOS TORRES, EM 
SEU DISCURSO: 

"Jornal de Petrópolis'', 2 de abril de 1954 
UMA HISTóRIA 

Aos 2 de abril de 1954, quando "Jornal de Petrópolis" completava 30 anos, o 
nosso ainda hoje colaborador José Kopke Fróes escreveu sobre a data um histó
rico da fundação do nosso diário, que hoje completa meio século. 
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Do trabalho do historiador José Kopke Fróes, publicado sob o título "Jornal 
de Petrópolis e sua história", compilamos alguns tópicos que são um espelho do 
que era Petrópolls, nos anos vinte. 

"O primeiro número de "Jornal de Petrópolls" circulou na tarde de quarta
feira, 2 de abril de 1924, e foi inicialmente instalado, redação e oficinas, num 
prédio do Centro da Boa Imprensa, (atual Palácio Grão Pará), na rua que tinha 
o nome de Avenida Independência, com início na Avenida 15 de Novembro, com
preendendo as atua!s ruas Epitácio Pessoa e Dom Pedro." 

"Petrópolis, naquele ano, contava com cerca de 40 mil habitantes e as comu
nicações com a Ca:Pital da República, o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 
eram feitas exclusivamente pelos trens da Leopoldina Railway, naquela época 
muito confortáveis, fazendo o percurso em 1 hora e 40 minutos, pois não existiam 
estradas, à exceção da velha União e Indústria, quase intransitável." 

"Automóveis podiam ser contados a dedo. O transporte na zona urbana era 
feito por tí!buris e carroças, sendo os únicos coletivos os bondes da Companhia 
Brasileira. Dois cinemas com a denominação de teatros (Petrópol!s e Capitólio), 
que funcionavam apenas à noite, mudando programas diariamente e o único 
Banco, o de Petrópolis, para atender ao comércio e à indústria, incipientes, 
a época." 

O primeiro diretor foi Luiz Amaral. tendo na gerência Mário Passos, sendo 
propriedade da Sociedade Cooperativa de Responsabilldade Limitada, e custava 
100 réis o exemplar e 25 mil réis a assina;tura anual. Ao surgir, o "Jornal de Pe
trópolis" encontrou dois fortes concorrentes diários: a velha "Tribunal de Pe
trópolis", dirigida :POr Arthur Barbosa, e o "Comércio", pertencente ao partido 
político de Joaquim Moreira. 

Em 8 de maio de 1924, por força de seus outros afazeres, Mário Passos en
tregou a gerência a Manoel de Souza Mattos, sendo em 31 de dezembro daquele 
ano transferido da propriedade da Sociedade Cooperativa, em nota assinada por 
Carlos Rodrigues Viana, Ernesto Tornaghi e Manoel de Souza Mattos, para o 
Centro da Boa Imprensa, passando a circular como jornal católico, e assim 
permaneceu. circulando em formato menor, sob a direção de J. Dermeval Café 
e gerência de João Mül!er, este substituído em 31 de julho, por J. A. Wiltgen, até 
que, em 31 de agosto de 1925, foi vendido pelo Centro da Boa Imprensa para 
Alcindo Sodré. 

Sob a direção de Alcindo Sodré, voltou ao formato original e se transformou 
em matutino politico, secretariado por carauta de Souza, que pouco demorou, 
ficando Sodré na direção e Sandália Alcover na gerência, já então sendo im
presso em oficinas próprias, no número 1.055 da Avenida 15 de Novembro. Só em 
1928 voltou ·a ter secretário, A. Almeida Azevedo. Em 23 de março de 1928, ao 
viajar para a Europa, Alcindo Sodré entregou a direção a Paulo Monte, até o seu 
regresso em 4 de setembro, quando A. Caldeira Roque substituiu Sandálio Alcover 
na ,gerência. 

Depois da compilação acima voltamos a usar o texto de José Kopke Fróes, 
na íntegra, pela sua força descritiva e pelo seu perfeito conhecimento histórico 
da vida de "Jornal de Petrópolls": "Em 18 de março de 1929 a dlreção foi entre
gue a Jorge Jobim, o mavioso poeta, grande vulto das letras nacionais, ficando 
Almeida Azevedo como redator, agora com a colabOracão valiosa de Santos Júnior, 
antigo dirigente e fundador do "Século". um dos melhores diários que Petrópolls 
possuiu de 1920 a 1922. Jorge Jobim esteve na direção do jornal por poucos dias, 
reassumindo-a Alcindo Sodré, que por várias vezes revezou o posto com Almeida 
Azevedo". 

"Em 30 de janeiro de 1930, o jornal foi adquirido pelo Partido Republicano 
Fluminense, dele fazendo seu órgão, sob a direção de Carlos Rizzlni, até 19 de 
março, quando assumiu o posto Alvaro Morais, uma das mais brilhantes penas 
da imprensa de Petrópol!s, cedo desaparecido. Por questões partidárias e políti
cas, Morais foi forçado a entregar a dlreção novamente a Carlos Rizzini, em 11 
de agosto de 1930.'' 
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" "Fechado p9r ~ ~ias para completa remodelação no fim do ano de 1932, 
Jornal de Petropohs reapareceu em 1,0 de janeiro seguinte com suas oficinas 

e redação ampliadas, no prédio atual da Avenida 15 de Nov~mbro, 1.004, tendo 
por secretário César Borralho, sendo inaugurada sua primeira máquina linotipo." 

"Em 1.0 de agosto de 1933, Carlos Rizzlni deixou definitivamente o jornal, 
após 3 anos e meio de atividades, passando-o a António de Almeida Azevedo 
(secretário) e António Caldeira Roque (gerente), sendo convidado para diretor 
o saudoso e culto advogado Alfredo de Mattos Rudge." 

"Por pouco mais de 2 meses, de 14 de abril a 7 de julho de 1934, esteve na 
gerência Atíllo Pariu, depois Juiz de Direito no Distrito Federal, sendo substituído 
por Armando Vaccari." 

"Em 14 de maio d:e 1935 foi "Jornal de Petrópolis" adquirido pelo partido 
político União Petropolltana, passando a circular sob a direção de Carlos Maga
lhães Bastos, tendo como redator-chefe Afonso Rocha e gerente Leôncio Paixão. 
Em 14 de julho do ano seguinte, o jornal passou a apresentar outros nomes: 
proprietário Eduardo Duvivier, redator-chefe Clodomiro R. Vasconcelos e secre
tário Virgílio de Sá Pereira, conservando-se o gerente e diretor Carlos Magalhães 
Bastos. Em 1.0 de a:bril de 1936, pela primeira vez "Jornal de Petrópolis" tornou-se 
órgão oficial da Prefeitura, o que manteve por alguns anos. Em 16 de abril de 
1936 a direção passou a Virgílio de Sá Pereira, secretariando Alvaro Morais, que 
foi substituído em 1.0 de janeiro de 1938 por César Borralho."' 

"Nomeado Oficial do Registro Civil, Sá Pereira cedeu o posto a Nestor Ahrends, 
ex-prefeito municipal e que vinha ocupando a presidência do Rotary Club de 
Petrópolis, continuando com César Borralho no posto de secretário, admitindo 
como redator a pena brilhante de Vicente de Paula Rodrigues. A direção de 
Nestor Ahrends foi a mais longa do diário petropolitano, sofrendo então o pri
meiro aumento de preço de 100 para 200 réis. Perto de quatorze anos dirigiu 
Nestor Ahrends o jornal, revezando os postos de direção comercial Carlos Portela, 
Moacir Ribeiro de Menezes, Clebs Cavalcanti, Luiz Orbaldo Bade e na redação 
Robério Albuquerque Lima, otávio Venâncio, dentre outros que substituiram o 
incansável César Borralho, afastado pela doença pertinaz que o levou ao túmulo." 

"Um fato que merece registro, por sua delicadeza e expressão· a homenagem 
prestada dentro das oficinas de "Jonal de Petrópolis", em 28 de agosto de 1938 
a Antônio Caldeira Roque, um dos baluartes local, onde se aposentara com ines
timável folha de serviço." 

"Em 19 de janeiro de 1952 "Jornal de Petrópo!ié passou à propriedade de 
Cardoso de Miranda, Georgina Sande Perez e Ladislau de Abreu, membros da 
empresa "Diários Reunidos.'' 

Em fevereiro de 1954, foi organizada a empresa Editora Jornal de Petrópolis, 
com Wilson Carneiro Malta, Gabriel Kopke Fróes e Paulo cordovil Mauriti, sendo 
a direção entregue a Octávio de Morais. 

!Posteriormente, Benjamin Cameiro Malta sucedeu a Paulo Mauriti, com
pondo com Gabriel Kopke Fróes e Wilson Carneiro Malta a a.tual direção, e tendo 
como redator-chefe Silvio Carvalho da Silva, que sucedeu no posto a Alcindo 
Roberto Gomes, sendo estes os atuais responsáveis por "Jornal de Petrópolis". 

Nossa atual equipe 

Sob a direção de Sílvio Carvalho da Silva, redator-chefe, compõem a reda
ção de "Jornal de Petrópolis", Célia Salim Thomaz, cronista e repórter, Décio 
Avelar Pahna, cronista social José Luiz Campos, repórter, Edson Ferreira de 
Souza, redator, Arlindo Sanches, redator-esportivo, Márcio wendling, revisor, Eloy 
Omir de Sá, fotógrafo e clicherista. 

Na parte comercial: Jack Pires Rodrigues, gerente, Luiz Alberto M!chelll, 
auxiliar de gerência, José Luiz Michelli, expedidor. 

Oficinas: Felipe Bade, chefe, Waldir Caldeira Roque, paginador, Aluísio Cal
deira Roque, auxiliar de paginação, Antônio Carlos Caldeira Roque, auxlllar de 
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paginação, Maurílio Felício e Gil.son Bade, linotipistas, Fernando de Souza Pires, 
impressor, Sebastião do .Amaral Pereira, Aníbal Sllva e Antônio Marques, expe
didores. 

Colaboradores: Pedro Nunes, J. Teixeira Netto, Paulo rubeiro, Luiz Felipe de 
Medeiros Francisco, José Maria Rebelo, José Kopke Fróes e Alcides carnevalli. 

O SR. PaESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Fr!lmco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de for
mular o apelo que desejo trazer, em relação à equiparação dos inativos, desejo 
incluir neste me.u discurso, como complemento ao tema aqui discutido no inicio 
da sessão, a pa1avra do Ministro Milton Campos, r·elativa:mente ao processo re
volucionário. 

Milton Campos, como Ministro da Justiça da Revolução, Senador e Pro
fessor de Direito, fez famoso pronunciamento, que deve ser lembrado. 

Pretendi inseri-lo no discurso do Senador Eurico Rez.ende, mas o tempo 
esgotado de S. Ex.a. não lhe permitiu conceder-me novo aparte. 

As pruavras de Milton Campos são as seguintes: 

"Cumpre distinguir entre a revolução e seu processo. 

A revolução há de ser permanente como idéia e inspiração, para que, 
com a colaboração do tempo invocada pacientemente, possa produzir 
seus frutos, que se caracterizam principalmente pela mudança consen
tida: das estruturas e da mentalidade dominante, seja no povo, se}a nas 
elites. O processo revolucionário, porém, há de ser transitório e bre~·e, 
porque sua duração tende à consagração do arbítrio, que elimina o Di
reito, intranqüiliza os cidadãos e paralisa a evolução do melo social. O 
que urge institucionalizar por:anto, é a revolução ·e não o seu processo." 

Estas pru·avras cabem, exatamente, no momento em que se discute a nota do 
Ministro da Justiça. Ao dizer que a Revolução não depende de prazo algum para 
reafirmar a sua presença em todos os atos da vida nacional, parece o Sr. MI
nistro pretender institucionalizar e tornar permanente o processo revolucionário. 
Esta observação é importante para fixar a responsRJbl!idade s·er·ena de Milton 
CailliPOS, como primeiro Ministro da Revolução, e a possível muda;nça de orien
tação que esperamos não seja confirmada: pelos fatos. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a. 

O Sr. José Lindoso - Queria assinalar a V. Ex.a. que, efetivamente, é preciso 
considerar-se o aspecto do desenvolvimento dos fatos, atr.avés da: História, para 
a avaliação da oportunidade de conceitos tão importantes que, V. Ex." c·omo 
eu, como todos nós, adotamos. Efetivamente, o Senador Milton campos, tão 
lembrado e tão seguido nas suas lições, não só por V. Ex.a. como por todos nós, 
primeiro Ministro da: Revolução no Governo Castello Branco, na Pasta da Jus
tiça, expressou esses conceitos e a Revolução assim fez, esta;be!ecendo s·eu ciclo 
rpara insti,tucionalizar-se com a Constituição de 67. Foi o tempo que as lide
ranças revolucionárias acharam sufióente para pôr como qu.e ·em ordem o País, 
o qual, como sabe v. Ex.", estava vivendo momentos dramáticos nas desordens 
em todas as dimensões. Mas o que aconteceu? Aconteceu e·fetivamente que se 
reorganizaram as forças contra a Revolução, contra a modernização do Pais e 
V. Ex.", como sociólogo, sabe que as forças de l'esistência:, numa socle:lad·?· 
contra a modernização são poderosas. Reorganizaram-se essas forças atraves 
da frente ampla. E 0 que aconteceu então? Aconteceu a necessld:ad•e de se res
tabelecer com o vigor necessário o comando revolucionário, vindo, portanto, 
o Ato Lnstltucional n.o 5 para retomar o processo revolucionário, uma vez que, 
institucionalizada a Revolução pela Constituição, não fora suficiente par.a de
senvolver a sua missão histórica. Então, a atual nota do Ministro da Justiça 
encerra efetlvamc11tc a lição da experiência, nobre S·enador. 
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Não podemos deixar em aberto este Pais para que se reinsta·e um novo epi
sódio de retrocesso nesse eSiforço revolucionário. Por isso, pedimos a compre
e·nsão de V. ·Ex."; por isso, solicit[t!Uos a compreensão do Movimento Democrá
tico Brasileiro para que cooperem com a Aliança Re·novadora Nacional na con
secução do propósito do Governo, claro e insofismável, de Institucionalizar a Re
volução. Para fazê-lo, não pocl'e abrir mão dos processos, dos recur.s·os dos ins
trumentos, enquanto não forem supera:dos todos os ensaios de revanchismo e 
de obstrução da ord-em, para o impedimento da realização dos ideais maiores da 
Re'i'olução. 

O SR. FRANCO MONTORO - Para a realização desse combate, os meios 
jurídicos normais ·e excepcionais, previstos no texto da Constituição .são sufi-
cientes. Este é o pensamento d·e Milton Ca:mpos. ' 

A exposição de V. Ex."' cai por terra, se lembrarmos que a frase a que me 
refexi, de Milton CamiPOS, foi pro.ferida, não no início da Revolução, mas d·epoís 
cl'e toda essa experiência vivida, depois do AI-5 e, particularmente, depois de 
se haver imp-edido a posse do Vice-Pvesidente Pedro A'eixo. Foi a esse pro
pósito que o Sena:dor Milton Campos, da tribuna do Senado, repetiu -essas pa
lavras ·que torno a citar, pela sua Importância histórica e porque elas servem 
para definir \POsições e responsabilidades: 

"O processo revolucionário porém há de ser transitório e breve, por
que a sua duração tende à consagração do a:rbítrio, que elimina o di
reito, intranqü!llza os cidadãos e paralisa a evolução do meio social. 
O que urge Institucionalizar portanto é a Revolução e não o seu pro
cesso." 

Institucionalizar o processo, perp-etuar o processo revolucionário é n·ega:r a 
Revolução. Esta é a grande lição de Milton campos. É a !ição da experiência. 

Juarez Távora, quando Deputado Federal, e já convid·ado para Ministro de 
Estado, dizia da tribuna da Câmara: 

"As ditaduras, sabemos como elas começam e nunc~. como elas te-r
minam." 

Daí a lm[l)ortância de não se interromper o processo democrático e se houver 
a necessidade de uma interrupção que seja breve. 

Estas as considerações que eu queria: fazer, Sr. Presidente, apenas para com
pletar o nosso pensamento em relação a este tema que é, realmente, funda
me-ntal. 

É preciso acredltar na ordem jurídica, como outras nações d·a Terra acre
dit!lllll, se desenvolvem e vencem. 

O regime na dependência da vontade de um homem chama-se regime de 
arbítrio. Pode ser necessário para a superação de uma crise em alguns minuto.s, 
mas promover a sua perpetuação é descrer do poder do Dir·eito, da primazia do 
Direito e da: essência do regime democrático. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um a.parte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex." insiste, darei o aparte a V. Ex." 

O Sr. José Lindoso -Se V. Ex." já terminou com a sua lição de Democracia, 
eu gostaria de trazer a minha lição de Democracia e de Brasil. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu estava a:penas assinala-ndo que o objetivo 
de minha. intervenção é complementar, de certa forma, o apa;rte que não pôde 
ser concedido ao tempo em que falava o Senador Eurico Rezende. Mas V, Ex." 
tem o aparte, evidentemente. 

O Sr. José Lindoso - Gostaria de ressa!·tar pa:ra V. Ex." o seguinte: primei
ramente, que não estamos num governo de avbítrio, porque temos uma Consti
tuição e, através &a Revolução os atas institucionais que •estabel-ecem, como um 
processo normativo excepciomtl, os remédio.s para. a crise - ~ y. Ex.", que é 
professor, sabe que, depois d'a: Grande Guerra, ja a Const!tUlçao de Weimar 
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estabelecia esses remédios excepcionais, insatisfeita com o clássico estado de 
sí·tio. De forma que, se V. Ex.a buscar nos livros, desapaixonadamente, como 
cientista político, verá que o Governo Revolucionário está no caminho certo. 
Direi a V. Ex.a que a nota do Sr. Ministro da Justiça está ex~tamente calcada 
nos termos -e nos limites - amplos limites, não há porque esconder - que a 
Constituição permite que S. Ex.n o faça. Se V. Ex.a, que evocou a Constituição, 
ler o art. 1·51, ve·rificará que: 

"Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade e os pra-
zos dentro dos quais cessará esta, vis~do a preservar: 

I - o regime democrático; 
II - a probidade adlninistrativa; 
III - a normalidade -e legitimidade das eleições contra a influência 

ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da ad
ministr~ão direta ou indireta, ou do poder económico; 

IV - a moralidad·e para o exercício do mandato, levada em consi-
deração a vida pregressa d·o candidato." 

E é em decorrência deste preceito constitucional que se votou a Lei Complemen
tar n.0 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece, no seu art. 1.o, item I, b, que 
são inalistáveis os que hajam sido atingidos por atas institucionais diversos. O 
que o Sr. Ministro da Justiça fez através da sua palavra autorizada, a serviço 
da ordem e da disciplina, para que se não cometessem equívocos perturbadores 
da paz deste País, foi relembrar os texto.s das leis vigorantes e a necessidade 
de preservar, para a sociedade e para a família brasileira, esta paz conquistada 
pela Revolução. 

O SR. FRANCO MONTORO - Cabe aos tribunais do Brasil interpretarem 
a lei, e eles o fizeram. Em relação aos atingidos pela pena de cassação, e não pela 
perda dos direitos políticos, já declararam, fundados em outros dispositivos cons
titucionais e legais estes não são inalistá veis. É uma decisão da Justiça. É ela 
quem deve opinar, em definitivo, sobre isso. Se v. Ex.n estiver de acordo, estamos 
todos de acordo. Mas, Se V. Ex.a a!irmar que o intérprete é o Ministro da Justiça 
ou a força, então, estamos divididos - nós ficamos com Milton Campos e V. Ex.a 
ficará com a força! 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.n vai-me permitir um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 
O Sr. José Lindoc>o - A despeito do ''prazer" de V. Ex." dito a contragosto, 

evidenciado pela entonação da voz, insisto em dizer o seguinte: V. Ex.a abando
nou, imediatamente, a nota do Ministro da Justiça, que não é casuística, para 
estabelecer um caso que foi objeto acidental de uma discussão relativamente à 
diferença entre cassados e os que perderam o mandato. Também sabe V. Ex." 
que nem o Sr. Ministro da Justiça, nem o Sr. Presidente da República, nin
guém do Governo, absolutamente, se recusa estar submisso ao poder maior, 
quanto à interpretação da lei e ao julgamento dos nossos a tos, que é a organização 
Judiciária de um modo geral. Tanto assim o é que a ela o Senhor Presidente da 
República recorreu, há pouco tempo, para dirimir dúvidas contra ato de inequi· 
voco sentido provocativo de um eminente membro do Partido de V. Ex." 

o SR. FRANCO MONTORO - Quem mencionou a disposição de lei que 
estabelece a inelegibilidade de todos os atingidos por quaisquer atos foi V. E.x." 
Evidentemente que V. Ex.n se referia aos que foram atingidos pelas medidas 
fundadas nos Atos Institucionais. Ora, entre estes, existem, precisamente, aque
les que são o objeto concreto da dúvida levantada. Por isso, não fomos nós que 
nos atlvemos a fatos Individuais ou Isolados, mas V. Ex.n quem mencionou uma 
re~;:rn e, em resposta, mostramos que ela deve ser interpretada e que o órgão 
competente para fazê-lo é o Poder Judiciário e não o Ministro da Justiça. Se V. 
Ex.n estiver de acordo, não há por que discutir. Mas V. Ex.n não responde à per
gunta c parece que insiste em que é o Ministro da Justiça que vni dizer a última 
palavra. 
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O Sr. José Lindoso -V. Ex.a me permite? 
O SR. FRANCO MONTORO - Pois não. 
O Sr. José Lindoso - Respondo à pergunta de V. Ex.a Sou sempre um dis

cípulo submisso, mas não habituado a acatar a última palavra dos mestres: sub
misso por uma formação de disciplina e, às vezes, de reverência. Eu queria 
dizer a V. Ex.n o seguinte: não estamos discutindo se o Ministro da Justiça, 
através da sua nota, interpretou ou não os textos de lei. O Ministro da Justiça 
exerceu uma prerrogativa administrativa. S. Ex.a. espe}hou o pensamento do 
Governo, dentro de uma missão comum e rotineira, que é essa de que os órgãos 
podem manifestar o seu pensamento por meio de instrumental com os mais 
diversos nomes: uma mensagem, um aviso, uma nota. Ainda agora neste plenário 
tivemos uma longa nota do MDiB. Então, o Ministro da Justiça usou na funda~ 
mentação da sua nota, a Constituição e os Atas Institucionais. Se o MDiB acha 
que é inconstitucional, a palavra do Ministro da Justiça não está absolutamente 
isenta de um julgamento pela Justiça maior do País ... 

O SR. FRANCO MONTORO - A Justiça terá a sua palavra. 

O Sr. José Lindoso - Exatamente isso que eu queria dizer a V. Ex.a: não 
vamos interpretar que o Ministro da Justiça esteja a substituir o Tribunal de 
Justiça. O Ministro da Justiça e o Presidente da República, em primeiro lugar, 
estão, antes de mais nada, rendendo as suas homenagens. seu reconhecimento, 
seu apreço - e mais do que isto - seu acatamento, à Justiça. Ainda recente
temente, jornais deram noticiário amplo sobre a visita de Sua Excelência o Sr. 
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal. Então, temos uma grande 
dificuldade, realmente, para discutir: V. Ex.o. atribuindo a mim fugir dos casos 
concretos colocados em debate V. Ex.a é quem usa desse expediente. O Ministro 
da Justiça está na sua prerrogativa e a utilizou correta e zelosamente no inte
resse do País, na sua função e no cumprimento indeclinável dos seus deveres. 
porque seria omisso se não o tivesse feito. A nota é válida, portanto, dentro da 
prerrogativas do Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a se refere à visita ao Supremo Tribunal 
Federal e a outros atas de respeito à Justiça: ninguém os contesta. O 
que se discute é, apenas, a nota do Ministro. Em relação a esta, v. Ex.a. parece 
interpretá-la no sentido de que aquela é a opinião do Ministro, mas está sujeita 
a uma decisão posterior da Justiça, que dirá a última palavra. Esta a inter
pretação de V. Ex.o., que folgo em ver aqui apresentada e com a qual estamos de 
pleno acordo. 

O Ministro pode dar a sua opinião mas, acima dele, acima da sua interpreta
ção, estará a interpretação que vai ser dada pela Justiça. Com isso, estamos de 
pleno acordo. Não sei como afinar, entretanto, essa afirmação com aquela feita 
pelo nobre Senador Eurico Rezende, de que o Executivo estava no ápice da pirâ
mide e a ele cabe a última palavra. O debate esclareceu. V. Ex.a. concorda em que 
isto não é verdade, porque a última palavra será dada pela Justiça, como diz a 
Constituição. e não pela força, o que seria um retrocesse, como temia Milton 
Campos, que nos levaria ao regime do arbítrio. Estamos de pleno acordo. Vê-.se, 
por aí, que o debate é sempre positivo, quando se apresentam objetlvamente idéias 
e pensamentos. 

Mas, Sr. Presidente, desejo passar a outro assunto. 

Trata-se de um apelo em favor da equiparação dos !nativos. 

Com freqüência, temos recebido de antigos funcionários apelos candentes 
no sentido de serem estendidos aos !nativos os benefícios do Plano de Reclas
sificação de Cargos. 

Da mesma forma nas colunas destinadas às "Cartas dos leitores", raro é o 
dia em que a impren~a de todo o País não publica apelos angustiados dos ser
vidores civis aposentados, solicitando, das autoridades governamentais, que lhes 
seja assegurada de fato, a equiparação a que têm direito nos termos da lei. 
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De um desses apelos, publicado no Jornal do Brasil, de 6-12-73, são essas 
palavras: 

"Os servidores aposentados, após trabalharem, alguns até melo século 
para o Pais, vivem esmolando direitos líquidos e certos. O novo Plano 
de Classificação do funcionalismo não podia omitir os !nativos. Pela Lei 
n.o 1.256 eles têm assegurado o enquadramento nos novos níveis do ser
viço público. A paridade de vencimento entre os que servem os Três Po
deres é ponto pacífico pela Constituição. O DASP deve dirimir de vez, 
.todas as dúvidas e acabar com a atmosfera de desconfiança que envolve a 
numerosa e sacrificada classe. 

Deixar de enquadrar os aposentados no novo Plano de Classificação, 
com vencimentos idênticos aos dos companheiros em at!vidade é cometer 
berrante lnj ustlça." 

Essas observações, de um entre os milhares de !nativos federais e estaduais, 
refletem o estado de afllção e de sobressalto que se apoderou do espírito desses 
brasileiros, que muito fizeram pelo desenvolvimento nacional. Entretanto, como 
diz Hél!o Werneck, "A Nação lhes prometeu o ócio digno, na velhice, e os deixou 
. desamparados." 

Censurando esse descaso das autoridades diante do estado de quase desespero 
a que foram relegados os !nativos do serviço público, assim afirma aquele bravo 
jornalista: 

"Fala-se multo em juventude, pais jovem, tudo jovem. Não vejo 
como um jovem pode acreditar num país que desampara os velhos, 
depois de lhes ter usado os serviços. Afinal, os jovens, um dia, serão 
velhos. E a visão dos aposentados esquecidos não é estimulante para o 
jovem lúcido." 

"Então é assim que eu vou acabar? A pergunta castiga o desapreço 
dos planos para os aposentados, na hora da racionalização e humaniza
ção do serviço público federal, através o Programa de Valorização do Ser
vidor Público do Governo Médici. Não adianta cuidar dos novos e es
quecer os velhos." 

Não há quem não veja a necessidade imperiosa e inadiável de se reajustarem 
os proventos dos a,posentados do serviço público federal e est!lidual nas mesmas 
bases do reajustamento concedido aos servidores ainda em atividade. 

O problema já foi focalizado de todos os ângulos, principalmente do ponto 
de vista legal, não havendo a menor dúvida de que se trata de um direito liquido 
e certo. 

Segundo informações há pouco tempo prestadas pela direção geral do DASP, 
"a solução depende exclusivamente dos ministérios a que estão vinculados os 
!nativos, tal como aconteceu com os !nativos do Ministério do Exército". 

Das declarações do órgão especial!zado do Governo podemos concluir que a 
apreensão dos !nativos não se prende ao fato de não lhes ser reconhecido o di
reito ao reajustamento, mas apenas ao tempo em que sairá. dito reajustamento. 
E por quê? "Porque os !nativos temem não virem a desfrutar de fato dessa me
lhoria pecuniária, uma vez que muitos deles são homens idosos ou doentes", 
como declarou o Sr. Alvaro Pereira, uma das vítimas desse descaso das autori
dades. 

"Por quanto tempo?" Clamam os !nativos. "Que esperanças devem al!mentar?" 
Alvaro Alfredo Fialho é outro !nativo que sofre na própria carne os efeitos 

da injustificável delonga por parte do Governo em não atender aos clamores 
de seus colegas. 

Diz ele ao Jornal d'o Brasil, de 22 de fevereiro do corrente ano: 
"Solicito, em nome dos !nativos federais, que se dê acolhida ao pe

dido que faço, em relação à Lei da Paridade entre as referidas classes. do 
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Serviço Público Federal, no sentido de pedir à.s autoridades governamen
tais para que sejam orientados os órgãos compentes, evitando, assim, 
que haja distorções na aplicação da referida lei, de modo que não seja 
a classe prejudicada e constrangida a recorrer ao Poder Judiciário." 

Com base nesses fatos e em nome da sacrificada classe dos aposentados civis 
do País, endereçamos um apelo ao Senhor Presidente da República, para que 
Sua Excelência determine, com a urgência que o caso requer, sejam aplicados aos 
!nativos os benefícios constantes do Plano de Reclassificação de cargos. 

Trata-se de uma medida de rigorosa justiça, legalidade e interesse público. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Concedo a palavra ao nobre Sena-

dor Benjamin Farah. (Pausa.) 
S. Ex."' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 
O SR .. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para os engenhei

ros portuarios do Brasil, a data de ontem é significativa. Hoje estampada estâ, 
nos principais jornais desta Capital, notícia de declarações de s: Ex.a. o Sr. Minis
tro dos Transportes anunciando a determinação de estudos, por parte do Depar
tamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e da empresa GEIPOT, de um pro
grama visando à unificação da administração portuária brasileira - sonho de 
tantos que dedicaram sua vida à solução do problema. 

Não fora o adiantado da hora, com muito orgulho e satisfação discorrería
mos, longlllmente, sobre o assunto, aplaudindo tão corajosa iniciativa, já que de 
há muito lutamos, no Congresso e fora dele, desde os tempos de Ministro, para 
a concretização de tal idéia a ser feita, conforme sugestão contida em projeto 
apresentado a esta Casa em 1971, através de uma companhia holding de economia. 
mista que controlaria as diferentes empresas estaduais responsáveis pelos portos 
brasileiros. 

Assim, apenas rememoraremos, reservando-nos para em ulterior pronun
ciamento abordarmos a fundo o assun·to, os tópicos mais Importantes do que a 
esta Casa falamos há dois anos e que informam a base da idéia que, em tão boa. 
hora, a clarividência, o espírito público e o destemor de Dirceu Nogueira vão tomar 
possível. 

Dizíamos àquele tempo, Srs. Senadores, que a rede portuária nacional estava. 
exigindo uma solução de alto nível para que se pudesse integrar, satisfatoria
mente, no complexo das entidades, públicas e privadas, cujas atividades, devida
mente ordenadas, representam fatores básicos ao desenvolvimento da economia. 
nacional. 

Citávamos os motivos por que este Importante setor de nossa vida sofria. 
uma fase, que até hoje se estende, de desordenação: primeiro, a pluralidade de 
regimes postos em prática na exploração dos diferentes ancoradouros nacionais, 
dificultando a administração e a fiscalização uniforme dos mesmos; segundo, 
a dificuldade natural de serem baixados dispositivos legais e regulamentares 
que pudessem atender, plenamente e ao mesmo tempo, na sua aplicação, os 
difrentes regimes de exploração portuária que vigiam e vigem no País. 

Afirmávamos que outra não era a opinião do então D1retor do Departamen
to Nacional de Portos e Vias Navegáveis, segundo depoimento que fizera perante 
o Congresso Nacional no mesmo ano. 

o Sr. Guido Mondin -V. Ex." permite um aparte? 
o SR. VIRGíLIO TAVORA - Com prazer, Senador Guida Mondin. 
o sr Guido Mondin - O nobre colega fere um assunto da mais alta impor

tância. Quero destacar que o que a Revolução fez nesse setor das atividades bra
sileiras não tem sido mencionado como deveria ser; porque, a lembrar a desordem 
que reinava em nossos portos, do conhecimento de todos, e ao verificar, embora 
não se tenha chegado ainda a uma situação ideal, o quanto se fez no sentido 
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de solucionar tudo o que havia, f·ez com que nos esquecêssemos desse importante 
par:ticular, evidentemente absorvidos na pletora de soluções dadas pela Revo
lução de dez anos a esta parte. Mas eu, que sempre estive vinculado às ativida
des portuárias no meu Estado, como Conselheiro Hidroviário que fui, é que posso 
aquilatar a importância das soluções dadas pela Revolução nesse setor da nossa 
atividade, dos nossos trabalhos. V. Ex.a focando o assunto, embora não no sen
tido que eu desejava, mas V. Ex.a, por certo, o fará em outras intervenções para 
assinalar, para lembrar a impor:tância das decisões tomadas pelos Governos Re
volucionários nesse setor. Daí por que disse que o assunto abordado por V. Ex." 
tem alta importância no conjunto das apreciações em tomo das realizações dos 
Governos Revolucionários. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com prazer incorporamos o aparte do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul. Mas- permita-nos o colega o humor- S. Ex.11 

que cultiva tão bem as letras não é tão exímio quando pratica a arte da previsão 
do futuro, ou seja, do que vai ser di·to pelo orador. Vamos justamente, neste 
instante, pelos pontos aqui assinalados, mostrar que aquele imenso acervo de 
providências de ordem material e, por que não dizer, de ordem regulamentar, 
não foi seguido, infelizmente, por razões as mais diversas, por aquela medida 
fundamental que era, justamente, a unificação da exploração dos portos, dentro 
dos princípios de eficiência que informam a livre iniciativa, a livre empresa. 
Assim, permitindo-nos V. Ex.11, diríamos: não tem paralelo, que seja de nosso 
conhecimento na História dos países latino-americanos, a volta feita a troco de 
providências corajosas da normalização dos serviços das diferentes ~ategorias 
que lidando nos portos brasileiros se transformaram, em determinadas epocas da 
nossa vida política, em massas de pressão, ao invés de tratarem de ser instru
mentos válidos para o nosso desenvolvimento. 

Outrossim, a reformulação material da maioria dos nossos ancoradouros .en
volveu recursos que se não podem comparar, feita mesmo a correção monetária, 
com aqueles alocados ao setor, desde a primeira concessão portuária do Império. 

Referimo-nos, então, e damos a palavra como íamos fazê-lo, ao comandante 
Zaven Boghossian que, ao tempo de nosso pronunciamento, era o responsável 
pelo setor. 

Pinçaremos algumas de suas declarações, perante esta Casa: 
"Nosso problema, tal como se nos apresenta, pode ser enunciado da 

seguinte forma: adequação do sistema portuário nacional às necessidades 
brasileiras. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de apresentar o fato mais impor
tante, que é o tumulto em que se encontra a legislação portuária. 

Passemos ao item 2 que é a falta de unificação do regime jurídico 
dos portos, lei das concessões. 

Quando se iniciaram, entre nós, os serviços portuários o governo 
portuário revestiu-se de poderes necessários para que tais entendimen
tos fossem entregues a entidades privadas, mediante concessões. o Go
verno Federal não tinha recursos para implantar obras portuárias ou hi
droviárias. Assim, na Lei Imperial n.0 1. 746, de outubro de 1869, encon
tra-se a primeira disposição que permitia contratar a utillzação de docas 
e armazens para carga e descarga de mercadorias. 

Quando, no início do 1.0 Governo da Revolução de 1964, foi criada no 
DNPVN uma comissão especial para a reformulação da política portuária 
nacional, resultaram, de seus estudos, algumas providências administrati
vas e legais destinadas a anular, como de fato anularam, o caso que 
se vinha verificando nas atividades da orla marítima braslleira. 

Pelos estudos realizados, ficou esclarecido que, para se ter, no Brasil 
uma eficiente administração portuária, havia necessidade de todos os 
portos se integrarem no sistema que melhores vantagens apresentaase 
para a sua exploração, em termos econômicos. 
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Assim, a constituição, no Brasil, de um sistema integrado de portos 
exige, inicialmente, que todas as suas entidades administrativas for~ 
m·em un: conjunto, instituído sob um mesmo regime jurídico e sob a 
orientaçao de uma entidade central, que funcione inclusive, como hol
ding do sistema e que mantenha a supervisão administrativa, técnica, 
financeira e de segurança das mesmas, sem retirar delas as suas carac
terísticas próprias e a sua autonomia executiva, para possibilitar que os 
portos sejam explorados em regime de perfeito equilíbrio." 

E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando olhamos para o .passado e vemos a 
desordem instalada na exploração desses portos, a mão de ferro - não há outro 
termo - que foi necessário colocar para que a operação se transformasse numa 
rotina e não numa exceção, para que o trabalho fosse a linha mestra da ação 
das classes que laboram nos portos, e vemos o esforço que a economia nacional 
faz, hoje, na organização dos terminais dos grandes corredores de exportação, 
só podemos nos orgulhar, e, responsável pela Pasta, sabemos do que de interes
ses o Ministério dos Transportes, com essa decisão, está contrariando, do que 
de resistência passiva tem o titular da Pasta que enfrentar para tornar reali
dade esse sonho dos engenheiros portuários. 

Sentimos, Srs. Senadores, que algo mudou neste País, que algo, de dez anos 
a esta parte, foi construído em termos de afirmação. E que maior afirmação 
pode haver de uma d·ecisão programada do que esta, que de anos e mais anos 
foi gerada no tbojo de estudos de Comissões, seja no GIEiiPOT, seja no Deprurta
mento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, e que hoje, por uma decisão minis
terial, toma corpo e 'Caminha para ser realidade? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, noutra ocasião procuraremos, se ensejo tiver
mos, justamente tracejar as linhas gerais desta holdinl&' que, a nosso ver, deve ser 
a responsável, ela, somente ela, por toda a operação portuária no Brasil. 

E, no agradecimento que fazemos ao esclarecedor aparte do nobre colega 
Guido Mondin, do Rio Grande do Sul, desejáv!llmos !!~presentar um adminículo: 
a Revolução que implantou a discipl!na e· o contínuo lidar nos portos, a &evolu
ção que reaparelhou nossos ancoradouros dentro de uma programação que nos 
honra, leve também avante - sejam quais forem os tropeços e obstáculos a 
vencer- esta obra que, realmente, marcará o Governo do General Ernesto Geisel 
como o da redenção dos portos brasileiros. (Muito bem.! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Concedo a palav~a ao nobre Sena
dor Guida Mondin. 

O SR. GUIDO MOND•IN - Sr. Presidente, nobres colegas, no exercício das 
nossas funções, no quotidiano das nossas atividades, quanto de nós é reclamado 
em cuidados, em observações, dentro ou fora desta Casa, enfim, no exercício glo
bal do nosso ca~go! · · 

Aqui dentro, Sr. Presidente, nossos olhos e sentimentos estão sempre volta
dos, sistematicamente voltados para aqueles que nos cercam, ocupando embora 
as mals humildes funções nesta Casa, mas a nossa observação se faz assim atenta, 
se faz assim perpicaz, se faz contínua. E é por isto que, tantas vezes, e parti
cularmente a nós outros, que aqui madrugamos todos os dias nos é dado conhecer 
aqueles que, na sua cooperação, tanto têm dado de si, para que os nossos servi
ços funcionem com a melhor, ou com a maior precisão. Assim, não poderíamos 
desconhecer o que se passa com este ou aquele servidor nosso, sej.a num sentido 
de sua ação, de sua cooperação positiva, seja quando qualquer revés com eles 
ocorre, chamando a nossa solidar!edade, a atenção do nosso .sentimento. 

É por este motivo, Sr. Presidente, que, hoje, sinto-me entristecido com uma 
notícia que, tardiamente, me foi dada, pois, quando tomaram essa iniciativa, já 
era levado ao Campo da E~erança, um velho funcionário nosso, embora já apo
sentado, mas que ficou em nossa saudade. Que importa, Sr. Presidente, o cargo tão 
slmp(es que ele, aqui, ocupava! Os nossos Colegas de hoje não o terão conhecido 
mas os mais velhos, nesta Casa, estarão lembrados daquele homem que na sim~ 
plicidade da sua cooperação, junto ao nosso saudoso, ao nosso sempre querido 
Isaac Brown, aí na Secretaria da Presidência, todos os dias, no exercicio dos seus 
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misteres, como que configurava para nós que o observávamos assim a síntese 
humana de·stes nossos serv!dol:'es a quem nós queremoo tanto dentro da nossa 
mais profunda compreensão humana. ' 

ll: que desa;pareceu ontem, Sr. Presidente, no Hospital Santa Lúcia, Otávio 
José de Anchieta. Muitos de nós dele se lembrarão, outros, não. Não o conhece
ram. 

11as, fui buscar, Sr. Presidente, nestas palavras de saudade, rever.enciar na 
memoria de um homem humilde, quando nesta Casa, com muita freqüência, ou
vimos palavras de saudade em torno de homens ilustres que d,esapareceram, por 
que não lembrar, então, Sr. Presidente, um dia que se faz triste, precisamente 
aquele que, na sua simplicidade, no seu anonimato, configurava para nós, como 
configuraram os de hoje, a ,existência mesma dos nossos tra;balhos. 

O Sr. Ruy Camei~o - V. Ex." me dá licença para um aparte, nobre Senador 
Guido Mondin? 

O SR. GUIDO MONDIN- Com muita honra. 
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.", um homem d·e sensibilidade, um homem de 

coração um homem pro,fundamente humano, faz muito bem em relembvar nesta 
tarde, neste fim de sessão nossa, o nome de Otávio José de Anchieta, um servi
dor humKde, ontem desaparecido e que a·qui, ao lado do nosso saudoso e querido 
amigo Dr. Isaac Brown, que foi uma figura excepcional de servidor, honraram o 
funcionalismo do Senado Federal. As palavras de V. Ex." naturalmente deverão 
calar sobretudo na alma dos nossos modestos servidores para que eles saibam 
que a vida deles vive ligada à vida dos Senadores, e que os Senadores, que aqui 
lutam e trabalham pelo Brasil para servir à nossa Nação e ao nosso povo, reco
nhecem essa dedicação, essa correção do servidor modesto que, na Mesa, assesso
rava dentro de sua categoria, com dedicação excepcional, o nosso saudoso Dr. 
Isaac Brown e, servindo ao Dr. Isaac Brown estava servindo ao Senado e servin
do ao Senado estava servindo ao Brasil. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." dá licença para um aparte? A notíclla do 
falecimento de Otávio José de Anchieta faz-nos voltar ao passado, lembrar-nos 
a figura não só de Isaac Brown como de Nereu Ramos. Naquele tempo ;.tosso 
,genitor, membro desta Casa e nós da Câmara Baixa, o fato nos obrigava a cons
tantes caminhos entre uma e outra. Recordamo-nos perfeitamente daquela as
sistência que o servido,r dava, com modéstia, mas com eficiência, a este homem 
que tão bem representou a vida pública brasileira, o digno representante por 
Santa Catarina, tragicamente falecido. Simples, modesto mas com uma prestati
vida.de s,em par. Sua figura .sempre estava a postos em todos os momentos em 
que os Senadores precisavam de um esclarecimento, de um auxílio junto à Mesa 
do Senado. Bem disse o ilustre Senador Ruy Carneiro: V. Ex.", em assim proce
dendo, além do ato de justiça, também dá estimulo aos servidores desta Casa, 
mostrando que nós a quem eles servem, seguimos seus passos, reconhecemos 
seus esforços. Era este o aparte que gostaríamos fosse agregado ao primoroso 
di.scur.so de V. Ex. a 

O SR. GUIDO MONDIN - Muito O'brigado Senador Virgílio Távora. 

Mandei buscar o curriculum de Otávio José de Anchieta (todos os homens, 
Sr. Presidente, têm um curriculum), o de Otávio é, assim, feito de simplicidade. 
Tenho-o, aqui, pelo menos desde o momento em que ,ele, há tanto tempo, ingres
sou, como servidor, em nossa Casa, até o momento em que eole, há dez anos 
apooentou-se. Neste currículo, ou direi mais particularmente, na sua ficha fun
cional há como um espelho de correção dentro da sua simplicidade, correção 
maravilhosa, correção que só os bons de alma sabem seguir sem que isto implique 
em quebra da personalidade de quem quer que seja. 

Mencionou o nobre Senador Virgílio Távora o nome de Nereu Ramos, e eu 
conheço desde o elogio que a este nosso desaparecido funcionário fez o Ministro 
da Justiça, Dr. Sampaio Dória, depois o do Presidente do Senado, agora men
cionado .pelo Senador Virgílio Távora - Nereu Ramos - depois o do nosso fa
lecido Filinto Müller, e, ainda mais recentemente, o do nosso Diretor-Geral, 
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J?r. Evandro Mendes V!anna, sempre assina:ando a disciplina perfeita, a obedi
enc!a. aos dispositivos do regulamento e a todas as previsões da. Comissão Dire
tora. 

E, é por isto, Sr. Presidente, que agora, nesta. homenagem repassada de sen
timento, estarão os nobres Senador-es a. notar, quero falar também pelo MDB. 
Temos no plenário apenas o Senador Danton Jobim, que não terá conhecido 
otáv!o, mas present-e está, pres!d!ndo os nossos tra;balhos, o nosso Senador Adal
berto Sena que tanto o conhec·eu. E, ;por isso mesmo, Sr. Presidente, estas palavras 
assumem, assim, a expressão de homens que não saberiam passar por esta Casa 
apenas preocupados com a letra fria da lei, mas, sim, cuidando daqueles aspectos 
que constroem, como têm construído, ao longo do tempo, o humanismo caracte
rístico da Câmara Alta. Sr. Presidente, ao fazer e.st·e registro e ao leva·r de todos 
nós o conforto da nossa palavra a sua viúva, D." Laura de Figueiredo Anchieta 
e a seus filhos, Meir José de Anch!eta e Roberto Pereira da Silva estou a lembrar 
que talvez esta minha intervenção, que parecerá, por vezes, curiosa porque disse, 
há pouco, que o •emos feito sempre para exrultar o nome de grandes desapareci
dos~ envolve como que uma confissão, pois, na verdade, estou a redimir-me em 
razao d·e outros que desapareceram e eu calei, nós calamos. Então, nestas pala
vras de saudade, qu-e fique para Otávio José de Anch!eta a significação de todos 
os outros que nesta Casa. também desapareceram no anonimato mas que, Sr. 
President-e, ficaram em nós, na nossa saudade, no nosso respeito, no nosso senti
mento de dor como um rec·onhec!mento pleno de que nós os observamos quando 
passaram, nós sentimos a sua .presença, por simples que tenha sido, mas que, 
precisamente, a reverenciando, estamos a reconhecer perenemente o que eles re
presentaram para nós. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Danton Jo:b!m. 

O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, se estivesse ontem 
no Estado da Guanabara, certamente não faltar~a ao grande almoço que o Clube 
dos Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, e a Assllc!ação Comercial ofereceram 
ao nosso eminente Governador Sr. Chagas Freitas. Esse acontecimento, ontem 
reproduzido em toda a imprensa, mostra, em toda a sua. estatura, o talhe de es
tadista. do chefe do executivo carioca. Ele está terminando o seu Governo so·b 
uma s·ara!vada. de informações e de boatos relativos à propalada. fusão do nosso 
Estado com o Estado fraterno do Rio de Janeiro. Na realidade, quanto à muni
cipaGização da Guana;bara, numa. hora em que S. Ex." entra. no último ano de 
sua administração. de-pois de realizar uma. obra extraordinária que surpreendeu 
as autoridades federais, aos homens da Revolução, e mereceu os maiores encô
mios da parte de alguns deles - e a verdade é que demonstrações de apreço e 
de admiração, como estas recebidas por Chagas Freitas, crescem de significação 
num momen•o como este - tenho a impressão, Sr. Presidente, uma. impressão 
talvez não fundada em nenhum dado concreto, mas inspirada naquele sexto sen
tido de um homem que envelheceu no serviço da causa. pública, que acompanhou 
a tra.jetória de diversos governantes dos mais ilustres deste País e que se acostu
mou a. verificar que predomina. sempre, ao fim das grandes celeumas e das gran
des polêmlca.s, o bom senso, o espírito público, o patriotismo dos homens que go
vernam, tenho a impressão, dizia eu, de que o General Ernesto Gelsel, Presidente 
da República, ainda meditará multo, de.po!s que começou a se assenhorar dos 
dados e das sugestões recebidas a respeito desse magno problema, a.n tes de tomar 
qualquer decisão. 

Creio mesmo que S. Ex." até agora não está convencido de que poderia tomá
la, sem que expusesse não apenas a Guanabara, não apenas o equilíbrio federati
vo, não apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas todo o Pais, a sérios riscos. In
clusive pelos custos enormes que, sem dúvida, haveriam de surgir, como estima
tivas cio financiamento dessa. grande aventura que, sem dúvida, tem algo de 
grande, porque significa a implementação de uma decisão histórica. 

Mas os estadistas são, em geral, homens cautelosos. Pode-se dizer que uma 
das virtudes cardeais daqueles que governam com visão de homens de estado é 
justamente a prudência. 
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O Governador Chagas Freitas, na oração que teve ocasião de pronunciar nesse 
almoço, disse, cautelosamente, que, se a fusão for, porventura, necessária, confia 
no Presidente Geisel, confia em que ele há de saber conduzi-la. Era o que lhe 
competia dizer nesta hora e faço minhas as suas palavras. 

Por outro lado, as expressões usadas pelo Líder da Classe dos Lojistas, uma 
classe de extraordinária Importância, num centro industrial, num centro co
mercial como o Rio de Janeiro, são bastante expressiYas, em relação à obra dO 
Governador. 

Diz ele que 
"O que aqui se faz, sem alarde é obra de que se pode orgulhar a gente 
carioca e da qual, se não fosse a modéstia, poderiam se vangloriar os 
seus executores. Feita de acordo com as mais rígidas normas legais e 
em obediência aos mais severos princípios da ética administrativa, toda 
ela se volta para o bem da comunidade." 

Foi oferecida ao Governador uma artística placa, com uma inscrição que 
pretende perpetuar, na memória dos pósteros, o que foi e o que está sendo o seu 
Governo. COmpareceu o representante da Associação Comercial do Rio de Ja
neiro, essa tradicional e prestigiosa entidade que, rigorosamente constituída à 
base da iniciativa privada, de homens que militam na inciatlva privada e não 
t.em qualquer vinculo com o Governo, representa, realmente, o pensamento das 
classes produtoras cariocas. Não vou, evidentemente, ler longos trechos desses 
cl.iscursos que lá foram pronunciados, mesmo porque o discurso do Governador 
é uma verdadeira prestação de contas, em que ele apresenta índices, números e 
dados bastante expressivos sobre os recordes alcançados na Guanabara, quanto 
ao desenvohimento económico, que marcha, rigorosamente, no passo do desen
volvimento nacional. 

Esses dados temos trazido constantemente à tribuna e temos, por outro lado, 
acentuado que os colhemos nos relatórios oficiaiS. É a própria Federação das 
Indús•trtas, a FIEGA, quem realiza esses inquéritos mensais, nos fornece o retrato 
económico da Guanabara. Um retrato dinâmico por excelência, cambiante, mu
tável a cada passo, mas sempre no sentido ascendente. 

A mensagem do Presidente da Associação Comercial que lá foi lida é bas-
tante eloqüente. 

"Em nome do Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e 
no meu próprio, Senhor Governador, venho trazer o nosso apoio a este 
almoço em homenagem a vossa Excelência. Desde o primeiro dia de seu 
Governo que vimos tendo contatos freqüentes com vossa Excelência e 
com os seus Secretários de Estado. Vimos acompanhando a sua obra em 
todos os seus pormenores, trabalho este que é coroado de pleno êxito. 
como empresário, como técnico, baseado nos algarismos estatísticos, pos
so atestar que o Estado da Guanabara está numa situação Invulgar. Todas 
as informações que temos são as melhores possíveis. Vossa Excelência está 
realmente de parabéns. o empresariado carioca deve muito a vossa Ex
celência. Somos sempre atendidos, sempre compreendidos, dentro de um 
perfeito diálogo. Honrado com a sua confiança, faço parte há cerca de 
um ano do Conselho de Desenvolvimen·to do Estado da Guanabara. Assim, 
num contato maiS intimo com os seus ilustres Secretários e outros com
panheiros, posso apreciar e atestar o trabalho extraordinário que vem 
sendo realizado pelo seu Governo. Resumindo, devo cl.lzer, por recomen
dação expressa do Dr. Raul de Góes, que a homenagem prestada a 
Vossa Excelência pelo Clube de Diretores Lojistas é a mais justa e a 
maiS merecida possível." 

o Dr. Raul de Góes não compareceu a esta homenagem porque se achava 
ausente do Rio de Janeiro naquela hora. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que não devo me demorar na tribuna, 
mas também que não poderia faltar com o dever de, hoje, trazer para esta Casa, 
para os Anais desta Casa, o registro dessa manifestação tão expressiva ao Go
vernador do meu Estado. 



- 377-

Não se trata de uma homenagem ao político ao líder inconteste do Movi
mento Democrático Brasllelr<~, na Guanabara. Trata-se de uma homenagem 
àquele que, realmente, tem trazido à Guanabara, através de um Governo austero 
de esperanças para todos os que labutam em nosso Estado e, sobretudo, para os 
que Investem nas suas diversas áreas de empreendimentos como se trata dos lo-
jistas e dos associados da Associação Comercial. ' 

Tenho a impressão de que com isto fiz o registro. Espero que tenha de fazer 
ainda outros. Espero que a obra extraordinária de engrandecimento, com aspec
tos realmente singulares, do meu Estado, não seja interrompida pelos boatos 
pessimistas, que surgem a cada passo, sobre modificações que possam ser ope
radas no plano de desenvolvimento carioca, que é um dos mais bem es·t.rutura
dos, sem dúvida, neste Pais. Multo obrigado. (Muito bem!) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. DANTON JOBlM, EM SEU 
DISCURSO) 

"PALAVRAS DO GOVERNADOR 
Muito me sensibilizou o convite para esta homenagem. Os senhores cons
tituem uma classe empresarial das mais importantes deste Estado e um 
dos principais esteios de sua economia. Por isso mesmo, desde o primeiro 
dia de meu governo, procurei manter permanente contato com as enti
dades que os representam, não só pessoalmente como através dos órgãos 
competentes da administração. 
Encontrei a economia do Estado estagnada, em 1971. Já no ano seguinte 
o panorama se modificou de forma apreciável. Em 1973, a Guanabara 
apresentou resultados comprovadores de um extraordinário desenvolvi
mento. Meu governo vê funcionar com êxito o conjunto de instrumen
tos de dinamização empresarial que criou. 
O Estado da Guanabara, sendo o menor em área da Federação, apresen
ta, no entanto, resultados económicos e índices de produtividade de ex
pressão nacional. 
De acordo com Informação do Ministério da Fazenda, a receita arreca
dada em 1973, na Guanabara, foi equivalente a Cr$ 11.765. 043.574,00, 
representando 22,31 do total, com um crescimento de 29,64%, em relação 
ao ano anterior, sendo, portanto, o segundo Estado arrecadador da Fe
deração, perdendo apenas para São Paulo, cuja arrecadação represen
tou 48,22% do total. 
A participação da Guanabara, nesse mesmo ano, na arrecadação dos 
Impostos sobre Produtos Industrializados e sobre a Renda representou, 
respecti...-amente, 15,23% e 26,15% sobre o total arrecadado, mantendO 
sua posição como segundo Estado arrecadador da Federação. 

Em 1973, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que represen
ta a principal fonte de recursos tributários da Guanabara, atingiu apro
ximadamente o montante de Cr$ 2.695,00 milhões, representando um 
acréscimo de 38,36% em relação ao mesmo período do ano anterior, man
tendo-se à frente dos demais Estados da Federação, superado apenas por 
São Paulo. 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias arrecadado do comércio ata
cadista apresentou a maior taxa de expansão C+ 67,8%), seguindo-se o 
comércio varejistas C+ 47,9%) e a indústria de transformação C+ 28,9%), 
em termos nominais. 
Aumentos igualmente expressivos foram assinalados pelos demais tri
butos, notadamente o Imposto de Transmissão <+ 66,0%), o Imposto so
bre Serviços <+ 34,9%) e o Imposto Territorial e Predial <+ 30,0%), em 
termos nominais. Esses impostos, em seu conjunto, representam 18,8% 
do total da arrecadação tributária estadual. 
A Guanabara cabe a maior renda per eapita do País <estimada em US$ 
590,00), seguindo-se São Paulo com US$ 1.093,00, 

• 
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Estima-se em cerca de US$ 5,96 milhões a renda por Km2 da Guanabara, 
enquanto que a mesma estimativa em relação ao Estad.o de São Paulo 
representa cerca de US$ 87,4 mil. 
O Produto Interno Bruto da Guanabara é formado por 78% do setor 
terciário, 20,8% do setor secundário e 1,2% do setor primário. 
A Guanabara apresentou, em 1973, os maiores índices de arrecadação por 
Km2 em relação a alguns dos principais Estados da Federação, assim 
com a maior arrecadação per capita, exceto em relação ao Imposto so
bre Circulação de Mercadorias, em que ficou cerca d.e apenas 1% abaixo 
de São Paulo. 
Segundo os dados coligidos por este Clube e recentemente mencionados 
pelo ilustre Presidente da Federação das Indústrias, Dr. Mário Leão 
Ludolf, o movimento de vendas do comércio lojista, como reflexo do bOm 
d.esempenho da economia do Estado, apresentou, de janeiro a novem
bro, uma variação positiva de cerca de 13%, significativamente superior 
à do ano de 1972. Em relação ao ano de 1969, o crescimento foi de 34%, 
sendo que o aumento das vendas de bens duráveis atingiu, no quadriê
nio, quase 50%. 
Diante de um quadro tão positivo, devemos f•azer tudo para incentivar 
ainda mais o progresso nesta região. 
Como Governador, tenho a exata noção das minhas graves responsabili
dades neste momento. Confio e peço que todos confiem no bOm senso e 
no patriotismo dos que têm pesados encargos de dirigir os destinos do 
País. Seja qual for a solução para o problema da fusão com o Estado do 
Rio, tenhamos a certeza de que ela será adotada visando aos altos In
teresses da Nacionalidade. Que os debates se realizem com clarividência 
e serenid.ade. O Brasil é um só. Acima de tudo devemos pensar nele e 
fazê-lo cada ~·ez maior para as gerações vindouras. O essencial é que, en
quanto se discutem as teses, o ritmo do trabalho não sofra alteração em 
nenhum setor. Não há motivo para int.ranqüilidade ou hesitação. A in
dústria, o comércio, a agricultura, os serviços devem aumentar suas 
atividades. Os projetas devem se multiplicar e aprimorar. Não há razão 
para apreensões. Continuamos a manter a nossa inquebrantável fé no 
futuro desta área, seja qual for a sua denominação. Superadas as diver
gências, prevaleça esta ou aquela doutrina, todos estaremos sempre de 
mãos c!Jadas, colaborando para o bem da comunidade. Não podemos parar 
ou diminuir nosso ritmo. Cada minuto de tergiversação representa pre
juízo de milhões para o Estado e para o Brasil. Os investimentos, as 
obras, as zonas industriais, as adutoras, os elevados, os esgotos, as ro
dovias, os meios de transportes, tudo enfim que representa riqueza e be
nefício para o povo, não pode sofrer solução de continuidade. 
Tenho Imensa. confiança nas classes empresariais da minha terra. Daí 
a certeza de que produzirão agora mais cJ.o que nunca, para que nossa 
gente continue feliz, num clima de harmonia e segurança. A frente dO 
Governo está um homem no qual •todos confiamos. Se a fusão for ne
cessária, o eminente Presidente Ernesto Gelsel saberá conduzi-la. A fir
meza e a serenidade do Chefe desta Nação impedirão que qualquer nova 
situação nesta !ração do país, hoje constituída por dois Estados, pertur
be o ritmo de seu assombroso desenvolvimento. O d.inamismo das clas
ses empresariais, aqui tão bem representadas pelos lojistas, será fator 
decisivo para que qualquer solução tenha um bom desfecho, pois o que 
todos queremos sem disUnção de partidos, é o crescente progresso desta 
terra maravilhosa que no coração de todQS, só tem um verdadeiro limite: 
a fronteira imensa do abençoado Brasil. 

DISCURSO DO PRESIDENTE DO CLUBE DE DIRETORES LOJ:rSTAS 
"É sabido que a administração pública tem a d.ificll tarefa de defender, 
conse1"\·ar e aperfeiçoar os bens, os serviços e os interesses da coletlvi
dade. E o titular desses bens, desses serviços e desses interesses é o povo. 
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Para que aqueles a quem se confia o encargo da prática daquela 
difícil tar~fa atinjam os fins almejados, torna-se imprescindível que a. 
sua atuaçao seja exercida de acordo com os preceitos do direito e da 
moral administrativa. A esses preceitos se junta um outro: o da finali
dade, que consiste, em síntese, em agir objetivando o bem-comum. 

Reconhecemos ser árdua - e, por vezes, quase que impossível - a. 
prática da administração pública, mormente quando se sabe que quem 
a e:x:erce está sujeito, além do dever de dar fiel acolhida aos enunciados 
preceitos, a diversas conjunturas, algumas das quais quase que intrans
poníveis. 

Quem, como nós, lojistas, acompanha de perto, por força de sua pro
fissão, a atividade exercida pelo administrador público e sente, no dia
a-dia com o consumidor - que é o povo - os reflexos dessa atividade, 
pode avaliar se estão sendo, ou não, fielmente cumpridos os preditos 
precei,tos. 

Este encontro, Senhor Governador, é um depoimento e uma procla
mação. Somos testemunhas da obra que o Governo de Vossa Excelência 
vem aqui realizando, e sentimos como, se reflete essa obra na opinião 
pública. 

O que aqui se faz, sem alarde, é obra de que se pode orgulhar a 
gent·e carioca e da qual, se não fosse a modéstia, poderiam se vangloriar 
os seus executores. Feita de acordo com as mais rígidas normas legais 
e em obediência aos mais severos princípios da ética administrativa, 
toda ela se volta para o bem da comunidade. 

Não se há de querer que se pormenorize, nem que um simples registro, 
como o que agora fazemos, abranja o todo. 

A execução do programa, como o que neste Estado se realiza, só é 
viável se houver meios que o permitam. A tarefa primeira do Governo 
que aqui está, todos o sabem, consistiu no saneamento das finanças. E aí 
resulta-se o extraordinário trabalho do Professor Octávio Goveia de 
Bulhões, de quem nós brasileiros, podemos nos orgulhar, pela sua cultura, 
pela sua operosidade, por suas excelsas virtudes morais, por seu amor às 
coisas pátrias. E com ele, o Secretário Heitor Schifel, sempre propug
nando por uma sólida situação económico-financeira. 

O Estado da Guanabara, em conseqüência da politica implantada no 
setor de que aqui cuidamos, tem o privilégio de ser uma das poucas 
Unidades da Federação, se não for a única que embora operando ativa
mente, mantém em dia os seus compromissos financeiros. 

A invejável situação acima em realce permite a realização de um 
programa que abrange todas as áreas da atividade administrativa 
pública. 

A educação e a cultura, a saúde e o saneamento, o transporte e a 
comunicação, a segurança e a justiça, a habitação e a assistência social, 
a ciência e a tecnologia, a agricultura e o abastecimento, o turismo, o 
esporte, o fornecimento de água e de gás, a administração geral são 
áreas, entre outras, que, pelo que nelas se está realizando, marcam a 
gigantesca obra de um Governo. Não fica aí, contudo, essa obra. o 
parque industrial da Guanabara, que se amplia dia a dia, exige uma nota 
à parte. É mais uma ativldade em área a que a atual administração tem 
consag.rado uma atenção muito especial, considerando, sobretudo o quan
to significa no desenvolvimento económico braslleiro. Os Distritos Indus
triais, como da Fazenda Botafogo, o de Paciência,. o de Palmares e, mor
mente, o de Santa Cruz, junto do qual se constroi o Porto de Sepetiba, 
são marcos Imperecíveis de uma administração Inteligente e ativa, e, 
além de tudo, pa,triótica. 

Para que tudo isto se consiga é imprescindível - e é bom evidenciar 
- a cooperação da empresa privada, através de diversos meios, entre os 
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quais se destacam os de ordem tributária. E neste particular, não custa 
acentuar, um dos setores que mais tem contribuído na arrecadação do 
IOM e o do Comércio Lojista, com 33,4%, ultrapa.ssado, .tão-somente, pela 
Indústria de Transformação, com 46,9%. 

Como observadores que somos e sentindo de perto os efeitos de sua 
administração, não poderíamos, Senhor Governador, deixar de convidá- · 
lo para, num encontro como este, que a modéstia de Vossa Excelência 
exigiu fosse simples, dizer, também de maneira simples, s·em os a.rabescos 
literários, ou indagações filosóficas ou científicas, do nosso reconheci
mento pela obra que o Poder Executivo deste Estado ·está aqui realizando, 
e da nossa gratidão pela acolhida sempre cavalheiresca com que Vossa 
Excelência sempre nos honrou. 

A obra é lmorredoura. Nem o tempo, que, no dizer do divino Machado 
de Assis, é "velho trapeiro da eternidade", há de destrui-la, porque feita 
com honestidade, inteligência e amor, e voltada para o bem-comum." 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerrarei a sessão, convocando antes o 

Senado 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 Lei da Câmara n.o 9, de 1974 
(n,o 1. 7·51-B/74, na Ca.sa de origem), que fixa os valores dos níveis de venci
mentos do Grupo-Direção e Assessoran'lento Superiores do Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 83 e 84, de 1974, das Comissões: 
- de Serviço Públieo Civil; e 
- de Finanças. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 11, de 1974 

(n.o 1. 752-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos dos 
cargos dos Grupos-Aotividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Trans
porte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e ou
tras Atlvldades de Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribu
nal Superior Eleitoral, e dá outras providências, tendo 
PARECERES FA:VORAVEIS, sob n.os 83 e 84, de 1974, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 



39.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 18 de abril de 197 4 

(Extraordinária) 

PRESIDI:NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Guimord - Geraldo Mesquita - Flávio 
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir M!let -
Jo.sé Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio 
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves -
Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domíc!o Gondlm -
Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco 
- Leandro Maciel - Antônio Fernandes - Hettor Dias - Ruy Santos 
- Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Pei-
xoto- Paulo Torres- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Dan
ton Job!m - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto -
Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner - Emival Caia
do - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho - Mattos Leão - Octávio Gesár!o - Antônio Carlos - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDEN'l1E (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. to-secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFiCIO 

DO SR. 1.0-SECRETARIO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 20, de 1974 

(N.o 1. 776-B/74, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
Atualiza o valor da pensão especial concedida pelo Decreto n.• 4.696, 

de 28 de fevereiro de 1923. 

O Congres.so Nacional decreta: 
Art. 1.o - o valor da pensão especial concedida pelo Decreto n.0 4.696, de 

28 de fevereiro de 1923 em favor de Anna Nunes Nascimento, Conceição Nunes 
Nascimento e Lourdes Nunes Nascimento, fica elevado para o equivalente a três 
vezes o maior salário mínimo vigente no País, repartido entre as beneficiárias. 

~ 
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Art. 2.0 - A despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta da 
dotação orçamentária própria consignada em Encargos Gerais da União sob a 
supervisão do Ministério da Fazenda . 

.Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcacão, revogada.;; · 
as disposições em contrário. · 

MENSAGEM N.0 81, DE 1974 

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 Excelên
cias, acompanhado de exposição de motivo.; do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, o anexo Projeto de Lei que "atualiza o valor da pensão especial con
cedida pelo Decreto n.o 4. 696, de 28 de fevereiro de 1923". 

Brasília, em 11 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 67.317/73-E.M. N.o 103, DE 1.0 DE MARÇO DE 
1974, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
o Decreto Legislativo n.0 4.696, de 28 de fevereiro de 1923, concedeu a Anna 

Nunes Nascimento, Conceição Nunes Nascimento e Lourdes Nunes Nascimento, 
respectivamente viúva e filhas do ex-Deputado à Constituinte Republicana, ex
Senador e ex-Ministro Alexandre Cassiano Nascimento, uma pensão especial de 
500$ (quinhentos réis) mensais. 
2. O valor atual da pensão auferida pelas beneficiárias sobreviventes - filhas 
- é de Cr$ 56,86 (cinqüenta e seis cruzeiros e oitenta e seis centavos) mensais, 
quantia realmente insignificante e que não atende às necessidades mínimas, ao 
nível de subsistência. 
3. Por sugestão do preclaro Ministro-Presidente do egrégio Tribunal Superior 
do Trabalho, este Ministério procedeu a estudos conducentes à atualização do 
valor do benefício, conclumdo os órgãos técnicos fazendários que se impõe o re
curso ao proce.>so legislativo ordinário, já que não se aplica, à espécie, o critério 
de revisão estabelecido pela Lei n.0 5. 057, de 29 de junho de 1966. 
4. Nestas condições, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa 
Excelência o ane:x;o anteprojeto de lei elevando o valor da pensão especial para 
o equivalente a 3 (três) vezes o maior salário mínimo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - José Flávio Pécora, Ministro da Fazenda, Inte
rino. 

(A Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,0 21, de 1974 

(N.0 1.807-B/74, na Casa de origem) 
(PE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA) 

Altera a constituição e ,a, competência do Conselho Monetário Na
cional e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O caput do art. 4.0 da Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

passa: a vigol'ar com a se.guinte redação: 
"Art. 4.0 - Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo di

retrizes estabelecidas pelo Presidente da República:" 

Art. z.o - As a:tr~buições relativ.as à ,politica nacional do abastecimento, 
enunciadas nos arts. 2.o e 3.0 da Lei Delega:da n.o 5, de 26 d•e dezembro de 1962, 
e transferidas pa·ra a competência do Conselho Monetário Nacional pe:o art. 
2.o do Decreto n.0 65.769, de 2 de dezembro de 1969, serão exercidas conjunta-
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mente pelos Ministros de Estado do P1anej amento e Coordenação Geral, da: Fa
zenda, dos Transportes e da Agricultura, sob a coordenação deste último e de 
acordo com as diretrizes que forem estabelecidas pelo Pr-esidente da República. 

Art, 3.0 
- O Conselho Monetário Nacional será Integrado pelos seguintes 

membros: 

I - Ministro de Esta:do d'a Fazenda, como Presidente; 
II - Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, que será 

o Vlce-Presldente e substituirá o Presidente em seus impedimentos eventuais; 
~ - Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, que substituirá o Vice-

Presldente em seus Impedimentos ev·entuais; 
IV - Presidente do Banco Central do Brasil; 
V- Presidente do Banco do Brasil S.A.; 
VI - Presidente do Banco Naciona1 do Desenvolvimento Econõmico; 
Vlii - Presidente do Banco Naciona:l da Habitação; 
VIII - Três membros nomeados pelo Presidente da República entre brasi

leiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-finan
celros, com mandato de cinco anos. 

§ 1.0 
- O Conselho deliberará por maioria de votos, com a ,presença no 

mínimo, de seis membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. ' 
'§ 2.0 

- Os demais Diretores do Banc·o Central do Brasil participarão das 
reuniões do Conselho Monetário Nacional, sem direito a voto. 

§ 3.0 - O Presidente do Conselho Monetário Nacional poderá convidar para: 
participar das reuniões, s·em direito a voto, outros Ministros de Estado assim 
como representantes de entidades públicas ou priyad'as. ' 

Art. 4.0 - O Conselho Monetário Nacional reunir-se-á ordinariamente uma: 
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do 
seu Presidente. 

Art. 5.0 - O Banco central do Bras!' será administrado por um Presidente 
e cinco Diretores, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos entre bra
sileiros de ilibada reputa:ção e notória capacidade em assuntos económico-fi
nanceiros, sendo demlssív·eis ad nutnm. 

Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de suà publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 112, DE 1974 
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 dos 
Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral, 
o anexo Projeto de Lei que "altera a constituição e a competência do Conselho 
Monetário Nacional e dá outras providências". 

Brasília, 19 de março de 1974. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇkO DE MOTIV:OS N.0 125, DE 19 DE MARÇO DE 1974, DOS SENHORES 
MINISTROS DA FAZENDA E DO PLANEJ'AMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

Excelentíssimo S·enhor Presidente da República 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o 

anexo anteprojeto de J.ei, que altera a ~on~tituição e a competência do Conselho 
Monetário Nacional e dá outras providencias. 
2. Como sabe Vossa Excelência, na primeira metade deste século prevalecia a 
idéia de que o setor real e o monetário da economia deveriam funcionar em 
compartimentos estanques. Esse entendimento, decorrente dos conhecimentos da 

• .. 
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teoria económica, disponíveis à época, conduzia à presunção de que a política. 
monetária. afetava apenas o nível absoluto de preços, sem qualquer interferência 
sobre a produção e o emprego. 
3. Dentro dessa concepção, entendia~se que o Banco Central devesse ter wna. 
certa independência. Isolando-se a execução da política monetária, da politica. 
fiscal, o Governo não teria a facilidade de emitir papel~moeda para cobrir 
eventuais "deficits" verificados na execução orçamentária. 
4. Com o advento da "Teoria Geral", publicada por Keynes em l93õ, os analistas 
económicos passaram a compreender que os ·se tores real e monetário da economia 
eram fortemente interligados e Interdependentes, uma V·ez que a politica mone
tária não apenas afetava o nível geral de preços, mas também a produção, o 
emprego e a taxa de juros. Tornou-se, assim, visível que as políticas fiscal, 
monetária, salarial, cambial, de preços, etc., como partes de um conjunto homo
géneo que é a politica económica global, deveriam atuar coordenadamente, de 
acordo com as dlretr!zes e prioridades traçadas pelo Governo. 
5. A Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que criou o Conselho Monetário 
Nacional e o Banco Central do Brasil, conferindo atribuições ao Colegiada e ao 
Banco para manejo dos Instrumentos de política económica, sofreu demasiada. 
Influência da idéia de Independência antes referida, com vistas, talvez, a ofe
recer continuidade à admlni~tração da política monetária. 
·6. ocorreu, entretanto, que a atuação do Conselho Monetário Nacional foi 
sendo cada vez mais ampliada, competindo-lhe, inclusive, a partir de 1969, for
mular a política nacional de abastecimento. 
7. Além disso, as transformações estruturais verificadas nos últimos anos na 
economia nacional aconselham uma revisão das atribuições e da composição do 
Conselho Monetário Nacional e da Organização do Banco Central do Brasil, 
visando a melhor adaptar esses órgãos às novas condições emergentes do próprio 
dinamismo do setor. 

8. No art. 1.0, altera~se o caput do art. 4.0 da Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, passando as atribuições de competência do Conselho Monetário a ser 
exercidas em obediência às dlretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. 
9. O art. 2." exclui da competência do Conselho Monetário Nacional a formu
lação da política de abastecimento, que passaria a ser exercida conjuntamente 
pelos Ministros do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, dos Trans
portes e da Agricultura, sob a coordenação deste último e de acordo com as 
dlretrizes que forem estabelecidas pelo P'resldente da República. 
10. A estrutura e o funcionam-ento do Conselho Monetário Nacional são alte
rados pelo art. 3.0 qu-e, de um lado, reduz o número total de membros do 
Colegiada, ao mesmo tempo em que eleva para três o número de representantes 
do setor privado e, de outra parte, mantém a presença dos dlretores do Banco 
Central do Brasil às suas reuniões, sem contudo participarem da votação. 
11. O art. 5.0 do anteprojeto altera a constituição da diretoria do Banco 
Central do Brasil, tendo em vista a nova estrutura do Conselho Monetário Na
cional, transformando o cargo de Superintendente Administrativo - criado pelo 
referido Col-eglado em sessão de 23 de agosto de 1973 - no de Diretor, cujo 
titular será responsável basicamente pela área de administração e de atlvidades
melo do órgão, mantidos os mesmos vencimentos e vantagens anteriormente 
fixados. 
12. Finalmente, considerando a relevância do assunto, permitindo-nos sugerir 
a vossa Excelência s-eja o anexo anteprojeto submetido ao Congresso Nacional, 
através de Mensagem, não obstante o disposto no artigo 81, item V, da Consti
tuição Federal atribuir competência ao Presidente da República para dispor so
bre a matéria de que se trata. 

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de nosso mais 
profundo respeito. - Mário II. Simonsen, Ministro da Fazenda - João Paulo 
dos Reis Velloso, Ministro do Planejamento e coordenação Geral. 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 22, de 1974 

(N,0 1. 753-B/74, na Casa de origem) 
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTJ: DA RJ:P'Ó'IILICA 

Dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Interme
diárias do Quadro Permanente de Secretaria-Geral do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Interme
diárias, Código TOU-DAI-110, do Quadro Permanente da Secr·etaria-Geral do 
Tribunal de Contas da União, serão criadas por resolução e privativas dos fun
cionários do referido Quadro. 

Art. 2.0 - O exerciclo de função do Grupo de que trata esta Lei será retribuído 
mediante gratificação, denominada Gratificação por Encargo de Direção ou 
Assistência ln termediária. 

Art. 3.0 - Aos níveis de classificação das funções compreendidas no Grupo 
TCU-DAI-110 correspondem valores mensais de gratificação, fixados em função 
da natureza e do nível de formação profissional estabelecido para a Categoria 
Funcional de atribuições correlatas, na forma do Anexo. 

Art. 4.0 - A partir da vigência da resolução que transformar funções grati
ficadas que integrarão o Grupo-Dlreção e Assistência Intermediárias, cessará, 
para os respectivos ocupantes, o pagamento das diárias a que se refere a Lei 
n.0 4.019, de 20 de dez.embro de 1961, e respectivas absorções. 

Parágrafo único- A medida que o Grupo TCU-DAI-110 for sendo lmplan:a
do, fica vedado o pagamento de qualquer retribuição pelo desempenho de direção 
ou assistência intermediária que não a prevista nesta Lei, ressalvada a gratificação 
pela representação de gabinete. 

Art. 5,0 - Os descontos para inst!tuição de previdência incidirão sobre os 
valores da gratificação instituída por esta Lei. 

Art. 6.0 Os valores da gratificação instituída por esta Lei vigoram a partir 
da publicação dos atos d·e designação para função integrante do Grupo TCU
DAI-110. 

Art. 7.0 
- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 

pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas da União, bem 
como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação per
tinente. 

Art. 8.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcà.ção revogadas as 
disposições em contrário. 

ANEXO 
(Art. 3.0 da Lei n.0 , de 197 ). 

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 
Quadro Permanente 

NíVEL 

TOU-DAI-3 
TCU-DAI-2 
TCU-DAI-1 

Grupo: Direção e Assistência Intermediárias 
Código: TCU-DAI-110 

Gratificação pOr Encargo de Direção 
ou 1\ssistêncla Intermediária 

Correlação com Categorias 
Funcionais de Nível Superior 

Cr$ 900,00 
Cr$ 800,00 
Cr$ 700,00 

Correlação com as demais 
Categorias Funcionais 

Cr$ 800,00 
Cr$ 700,00 
Cr$ 600,00 
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MENSAGEM N.O 11, DE 1974 

Exc·elentíssimos 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 Exce
lências acompanhado de Exposição d·e Motivos do Senhor Ministro Presidente 
do Tribunal de Contas da União, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a 
retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Perma
nente da Secr·etaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras pro
vidências". 

Brasilia, em 5 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O 2, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1974, DO SENHOR 
MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Excelentissimo Senhor Presidente da República 

Em decorrência da prioridade estabelecida por Vossa Excelência para os 
cargos de direção e assessoramento superiores, providos pelo critério de confiança, 
este Tribunal estruturou o Grupo-Direção e As.:essoramento Superiores por inter
médio da Resolução n.o 130, de 16 de outubro de 1973, tendo a Lei n.0 5.947, 
de 29 de novembro de 1973, fixado os respectivos valores de vencimentos. 

2. Proc·essada a e3truturação da mais elevada hierarquia da Secretaria-Geral 
desta Corte, trata-se, agora, das demais atividades destinadas a complementar 
os quadros dirigentes, com o objetivo de possibllitar a execução dos programas e 
normas determinados pelos escalões superiores. 

3. A constituição desse novo Grupo, intitulado Dir·eção e Assistência Interme
diárias, observou os princípios fundamentas consubstanciados no Decreto n.0 

72.912, de 10 de outubro de 1973, adotando-se uma escala de três níveis hierár
quicos, segundo a divisão do trabalho da unidade administrativa imediatamente 
superior ·em suas partes principais, bem como, de acordo com o grau de coorde
nação interna do pessoal em face da diversificação técnico-profissional das 
atividades desenvolvidas na unidade e da quantificação dos recursos humanos 
necessários ao seu desempenho. 

4. Para a remuneração das funções do Grupo-DAI prevê-se uma gratificação 
fixa intitulada Gratificação por Encargo de Direção ou Assistência Intermediária, 
com valores determinados em razão da natureza e do grau de formação profis
sional estabelecido para a Categoria Funcional de atribuições correia tas, os quais 
se adicionam ao vencimento do cargo efetivo ocupado pelo funcionário, ces
sando para este o pagamento das diárias a que se refere a Lei n.0 4.019, de 20 
de dezembro de 1961, e respectivas absorções. 

5. A medida que o Grupo-TCU-DAI-110 for sendo implantado, fica vedado o 
pagamento de qualquer retribuição pelo desempenho de direção ou assistência 
intermediária que não a supramencionada, ressalvada a gratificação pela repre
sentação de gabinete. 

6. Nestas condições, submeto à alta apreciação de vossa Excelência o anexo 
projeto de lei, que guarda conformidade com a orientação adotada no Poder 
Executivo conforme se verifica à vista do Ofício n.0 25, de 9 de janeiro último, 
do Ex.mo Sr. Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, 
junto por cópia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. - Luiz Octávio Gallotti, Presidente. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 



-387-

PROJETO DE LEI D,A CAMARA N.0 23, DE 1974 
(N.• 1. 744-B/74, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SR. PRESmEN'l'll: DA m:Pll'BLICA 

Cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal do Ministério da Ma
rinha e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ficam criados no Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do Minis-
tério da Marinha, os seguintes cargos: 

a) Compositor, A-401.8.A, dois cargos; 
b) Gravador, A-403.8.A, dezessete cargos; 
c) Compositor Mecânico, A-405.8.A, quinze cargos; 
d) Encadernador, A-406.8.A, vinte e cinco cargos; 
e) Impressor, A-407 .8.A, trinta e cinco cargos. 

Art. 2.0 Para atender a despesa decorrente da aplicação do artigo anterior 
ficam extintos os seguintes cargos, do Quadro de Pessoal, Parte Permanente. 
do Ministério da Marinha: 

a) Pedreiro, A-101.8.A, quinze cargos; 
b) Pintor, A-105.8.A, quinze cargos; 
c) Calafate, A-301.8.A, quatorze cargos; 
d) Artífice de Velame e Poleame, A-901.8.A, vinte cargos; 

e) Bombeiro IDdráulico, A-1201.8.A, trinta cargos. 

Art. 3.0 O órgão de Pessoal Civil do Ministério da Marinha deverá, dentro 
de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei, apresentar ao Departamento 
Administrativo do Pessoal Civil (DASP) proposta de reorganização das séries de 
classes ora atingidas, na forma do estabelecido no art. 20 da Lei n.0 3. 780, 
de 12 de julho de 1960. 

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.O 59, DE 1974 
EXcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 1.0 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 da Marinha, 
o anexo projeto de lei que "cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal do 
Ministério da Marinha e dá outras providências". 

Brasília, em 1.0 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 00227, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1973, DO SENHOR 
MINISTRiO DE ESTADO DA MARINHA 

M8/FY 
F. 5506/73 
CA. 12000 

Excelen tlssimo Senhor Presidente da República: 

N.o 
BRASíLIA, DF 

Em 18 de dezembro de 1973. 

o P'roj eto de Lei em anexo, cria a extingue 94 (noventa e quatro) cargos 
no Quadro de Pessoal, Parte Permanente do Ministério da Marinha, nas classes 

r 

-r ... 

... 
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iniciais das séries de classes de Compositor, dois (2) cargos; Gravador, dezes
sete (17) cargos; Compositor Mecânico, quinze (15) cargos; Encadernador, vinte 
e cinco (25) cargos; Impressor,· trinta e cinco (35J cargos; e a extinção do 
mesmo número de cargos vagos das classes iniciais das séries de classes de Pe
dreiro, quinze (15) cargos; Pintor, quinze (15) cargos; Calafate, quatorze (14) 
cargos; Artífice de Velame e Poleame, vinte (20) cargos; e Bombeiro Hidráulico, 
trinta (30) cargos, dos mesmos Quadro Parte e Ministério. 

Participo a Vossa Excelência que a medida solicitada, não acarretará au
mento de despesas, e não altera o quantitativo de cargos qu.e integram o Quadro 
de Pessoal deste Ministério, uma vez que, com a criação e a extinção acima 
proposta, poderá amenizar as prement.es necessidades da Imprensa Naval e da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação, que há muito lutam com enormes defi
ciências numéricas de pessoal especializado em artes gráficas, o que vem se 
agravando em razão da expansão dos serviços dada à implantação de novos 
setores de trabalho e à aquisição de novas e modernas maquinarias, que exigem 
sobremaneira o concurso .de operário especializado. 

Participo ainda a Vossa· Excelência que a criação dos cargos solicitados, 
ensejará a este Ministério o aproveitamento dos alunos bolsistas formados e 
especializados pelas Escolas Técnicas do Arsenal ·de Marinha do Rio de Janeiro 
e da Fábrica de Artilharia da Marinha, na conformidade da Lei n.o 4. 925, 
de 23 de dezembro d·e 1965, que serão lotados nas repartições responsáveis pelos 
trabalhos gráficos, a vista da impossibilidade de se recrutar novos elementos 
para cobrirem as lacunas tão prejudiciais ao fiel cumprimento do programa 
estabelecido naquelas Organizações, uma V·ez que a contratação de pessoal espe
cializado, pela Consolidação das Leis do Trabalho, implicaria em novos gastos 
que, de certo modo, acarretaria maior sacrifício ao Erário público na sua luta 
pela es tabilldade financeira do País. 

Nestas condições, e considerando tratar-se de situação que merece especial 
atenção, por representar interesse imediato para este Ministério submeto à ele
vada consideração de Vossa Excelência o referido projeto de lei, na conformidade 
do art. 57, item II da Constituição da República Federativa do Brasil. 

· Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os projetas do 
meu mais profundo respeito. - Adalberto de Barros Nunes, Ministro da Marinha. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 24, DE 1974 
(N.• 1.847-B/74, na Casa de origem) 

Altera dispositivo da Lei n.0 5. 682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

o Congresso Nacional decreta: 

. Art._1.0 
- Os arts. 89, 10~ e 106 da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971-

Le1 Organica dos Partidos Pohticos - passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8.0 
- Os Partidos organizarão a sua administração financeira, 

devendo incluir nos estatutos normas: 
I - que habil!tem a fixar e apurar as quantias máximas que poderão 

despender na programação partidária e na de seus candidatos; 
II - que fixem os limites das contribuições e auxílios de seus fi

liados. 
§ 1.0 

- Os P'artidos deverão manter serviços de contab!lldade de 
forma a permitir o conhecimento da origem de suas rec·eltas e despesas. 

§ 2.0 
- Os livros de contabllldade do Dlretório Nacional e os dos 

Dlretórlos Regionais e Municipais serão abertos, encerrados e rubricados, 
respectivamente, no Tribunal Superior Eleitoral, nos Tribunais Regionais 
El-eitorais e pelos Juízes Eleitorais. 
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§ 3.0 __,O Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer normas de 
escrituração dos auxílios e contribuições destinados aos Diretórios Muni
cipais, a qu.e se refere o item II d·este artigo. 

o o o o O o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O I O 

Art. 104 - Os Diretórios, ou as Comissões Executivas, quando deles 
houver expressa delegação, decidirão sobre a apllcação das contribuições 
que lhes forem destinadas . 

• • • • • • • • • • • • o ••••• o • o •••• o ••••••••••••••••• o •••••• o o o ••••••• o ••••••••• ' •• 

Art .. 106 - Os Partidos prestarão contas, anualmente, ao Tribunal 
de Contas da União, da apllcação dos recursos do Fundo Partidário 
recebido no exercício anterior. 

§ 1.0 - Os Dlretórios, ou as Comissões Executivas, quando deles 
houver expressa deJ.egação, S·erão responsáveis pela aplicação dos recursos 
do Fundo Partidário. 

§ 2.0 - As prestações de contas a que se refere este artigo serão 
enviadas ao Tribunal de Contas da União, por intermédio das Comissões 
Executivas Nacionais. 

§ 3.0 - A falta de prestação de contas, ou a sua desaprovação, total 
ou parcial, implicará na suspensão de novas quotas e sujeitará a respon
sabilidade civil e criminal os membros das Comissões Executivas ou dos 
Diretórios faltosos. 

§ 4.o - o Tribunal de Contas da União poderá determinar diligên
cias necessárias à complementação ou ao saneamento de irregularidades 
encontradas nas contas dos Diretórios. 

§ 5.0 - A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, investigar 
sobre a aplicação do Fundo Partidário, adotando as providências reco
mendáveis. 

§ 6.0 
- O Tribunal de Contas da União poderá, atendendo a peculia

ridades locais, estabeJ.ecer exigências mínimas de escrituração para as 
prestações de contas dos Diretórios Municipais." 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcação 

revogadas as disposições em contrário. ' 

(A Comissão de Constituição e Justiça..) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Do Expediente lido constam os Projetas 
de Lei da Câmara n.O 20, de 1974, que atuallza o valor da pensão especial 
concedida pelo Decreto n.O A. 696, de. 28 de fevereiro de 1923, e n.o 22, de 1974, 
que dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias 
do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União 
e dá outras providências. 

Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, as 
matérias receberão emendas, respectivamente, nas comissões de Finanças e de 
Serviço Público Civil, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 

Comunico ao Plenário que será orador do Senado na Sessão Solene em 
comemoração ao dia da Comunidade Luso-Brasileira o nobre Senhor Senador 
Danton Jobim. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 9, de 
1974 (n.0 1. 751-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores dos níveis 
de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro 

.. 
• 

J'" 
' 11 
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Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras 
providências, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 81 e 82, de 1974, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finança.s. 

A matéria foi Incluída na Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior, a l"equerlmento do nobre Senador José Lindoso. 

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 sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 9, de 1974 

(N.• 1.751-A, de 1974, na Casa de origem) 

(DE INICIATIV.< DO SENHOR PRESIDENTE D.< REI'ÓI!LIC.<) 

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do 1Grupo-Direção e Asses
soramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão 

integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Perma~ 
nente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, estruturado nos termos da 
Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos: 

Níveis Vencimentos Mensais 
Cr$ 

TSE-DAS--4 ........................................ . 
TSE-AS-3 ........................................ . 
TSE-DAS-1 ........................................ . 

7.800,00 
7.480,00 
6.390,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, d·e 20 de dezembro de 1961, 
e respectivas absorções e as gratificações de representação, nível universitário e 
de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, referentes 
aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em 
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individuais que incluírem 
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que inte
gram o Grupo de que trata a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes, o 
pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de outras que, 
a qualquer título, venham percebendo, l"essalvados apenas o salário-família e a 
gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 3.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.0 vigorarão a partir da vigência 
dos atas de inclusão dos cargos no novo Grupo. 
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Art. 4.0 - O exe~cício dos cargos em comissão do Grupo de que trata .esta 
Lei é incompatív~l com a percepção de gra t!ficação por serviços extraord!narios 
e de repr.esentaçao de gabinete. 

Art. 5.0 - O provimento dos cargos integrantes do Grupo-Dlreção e Asses
soramento Superiores, Código TSE-DAS-100, far-s·e-á por Ato do Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, devendo recair em pessoas que satisfaçam os 
requisitos legais e regulamentares e possuam a qualificação específica da área 
relativa à direção ou ao assessoramento e experiência exigida para o respectivo 
exercício, de acordo com o que dispuser o Regulamento da Secretaria. 

Art. 6.0 
- Ficam transformados, reclassificados e criados no Quadro Per

manente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral os cargos especificados no 
Anexo. 

§ 1.0 - O provimento dos cargos de Assessor e de 1 (um) Diretor de Sub
secretaria, criados pela presente lei, fica condicionado à existência de recursos 
orçamentários próprios. 

§ 2.0 - O provimento dos demais cargos em comissão de que trata este 
artigo, r·essalvados os que estejam ocupados por titulares em comissão, fica CO,P-
dicionado à vacância dos correspondentes cargos efetivos de Diretor de Divisao, 
símbolo PJ-O; Auditor Fiscal, símbolo PJ-O e Diretor de Serviço, símbolo PJ-1. 

§ 3.0 - Os atuais ocupantes dos cargos efetivos a que se refere o parágrafo 
anterior perceberão os vencimentos fixados nesta Lei para os correspondentes 
cargos em comissão, ficando por eles absorvidas as diárias de que trata a Lei 
n.o 4.019, de 20 de dezembro ct.e 1961, as gratificaçõe3 de representação e pelo 
exercício em regime de tempo integral dedicação exclusiva. 

§ 4.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes de car
gos efetivos mencionados neste artigo será calculada na forma do disposto no 
art. lO da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 7.0 
- O regime de trabalho dos ocupantes dos cargos de que trata esta 

Lei será de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, com integral e exclusiva 
dedicação ao desempenho das funções que lhes são inerentes. 

Art. 8.0 
- É vedada a contratação de serviços, a qualquer título e sob 

qualquer forma, com pessoas físicas ou jurídicas, bem como a util1zação de cola
boradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de at!vi
dades inerentes aos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores. 

Art. 9.0 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Superior Eleitoral, bem como 
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 2: 

D!.5cussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 11, de 
1974 (n.o 1. 752-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de venci
mentos dos cargos dos Grupos-At!vidades de Apolo Judiciário, Serviços 
Aux!llares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de 
Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio, do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providên
cias, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 83 e 84, de 1974, das Comissões: 
- de Serviço Públlco Civ!l; e 
- de Finanças. 

. 
i.. 
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A matéria foi Incluída na Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na Sessão anterior, a requerimento do nobre Sena
dor José Lindoso. 

Em discussão o Prqjeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a dis

cussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprov·am queiram permanecer sentados. (Pausa.> 
Está a,provado. 
O Projeto vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 11, DE 1974 
(N.• 1. 752-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'Ó'IILICA) 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades 
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, 
Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras ·Atividades de 
Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos integra:ntes dos Grupos a 

que se refere esta Lei. do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, criados e estruturados com fundamento na Lei n.0 5. 645, de 10 de 
dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos: 

Níveis 

TSE-AJ-8 
TSE-AJ-7 
TSE-AJ-6 
TSE-AJ-5 
TSE-AJ-4 
TSE-AJ-3 
TSE-AJ-2 
TSE-AJ-1 

TSE-SA-6 
TSE-SA-5 
TSE-SA--4 
TSE-SA-3 
TSE-SA-2 
TSE-SA-1 

TSE-TP-5 
TSE-TP-4 
TSE-TP--3 
TSE-TP-2 
TS·E-TP-1 

I - Grupo-Atividade de Apoio Judiciário 

Vencimentos Mensais 

o ••••• o ••••••••••• o o o o •• o •••••• o •• o ••• o • o • o o •• o ••••••• o o • 

•••••• o • o ••• o •••••• o ' •••••••• o •••• o • o •••••• o •••••••••••• o 

••• o •••••••• o •• o •• o •• o •••••• o •••••••••• o ••• o •••••••••••••• 

• o ••••••• o o •••• o ••••• o ••••• o o •••••••••• o •• o •••••••••••••• 

......................................................... ......................................................... 
••••••••••••••••••••••••••• o ••• o ••••••••••••••• o ••••••••• 

•••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• 

n - Grupo-Serviços Auxiliares 

••••••••••••••••••••••••• o • o ••• o ••••••••••••••••••••••••• 

o ••••••••••••••• o •••••••••• o ••••••••••••••••• o ••••••••• o • 

•••••••••• o •••••• o ••••••••••••••••••••••••• o ••••• o • o ••••• 

o ••••••••• o • o ••••••••••••••••••••• o ••••• o o o •••••••••••••• 

o •• o •••••••• o •••••••• o •••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••• 

••• o •••••••• o • o •••• o ••••••••••• o •••••• o • o •••••••••••••••• 

m - Grupo•Serviços de Transporte Oficial e Portaria 

•••••••••••• o ••••••• o •• o •••• o •••••••••••• ' • o ••••••••••••• 

••••••••••••• ' ••••• o •••••••••••••••••••••••••• ' •••••• o'. o 

•••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••• o •••••• 

Cr$ 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.920,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

2.380,00 
2. 040.00 
1.630,00 
1.080.00 

950 00 
610,00 

1.290,00 
1.080,00 

9•50,00 
740,00 
540,00 
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IV - Grupo-Artesanato 

TSE-ART-5 ...................................................... . 
TSE-.ART-4 ...................................................... . 
TSE-ART-3 ....................................................... . 
TSE-.ART-2 ....................................................... . 
TSE-ART-1 ...................................................... . 

TSE--NS-7 
TSE-NS-6 
TSE-N8--J5 
TSE-NS-4 
TSE-NS-3 
TSE-NS-2 
TSE---.-NS-1 

V - Grupo-Outras Atividades de Nível Superior 

••••• o ••• o ••••••••••••••••••••••• o o ••• o •• o •••••• o ••• o ••• o 

••• o •••• o •••••••••• o •••• o •• '.' ••••••••• o ••••••••••••••••• 

••••• o. o o ••• o o. o •• o •••••••••••••••• o o •••• o ••••••••••••••• 

••••• o ••••••••• o ••••• o •• o •••••• o ••••••••••••••••••••••••• 

VI - Grupo-Outra.s Atividades de Nível Médio 

TSE---<NIM-7 ........................................................ . 
TSE---NM--6 ........................................................ . 
TSE-NIM-5 ........................................................ . 
TSE-NM-4 ........................................................ . 
T~-3 ........................................................ . 
TSE-NIM-2 ........................................................ . 
TSE-NM-1 ........................................................ . 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 

5. 570,00 
4. 960,00 
4. 620,00 
4.080,00 
3. 870,00 
3.460,00 
3.120,00 

2.330,00 
2.240,00 
2. 040,00 
1. 76.0,00 
1.420,00 
1.080,00 

610,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, 
e ·respectivas absorções, bem assim as gratificações de nível universitário e de 
retribuição pelo r.egime de tempo integr'3.1 e dedicação exclusiva. referentes aos 
cargos que integram os Grupos de que trata esta Lei, são absorvidas, em cada 
caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 - A partir da vigência dos .Atas de transformação ou transposição de 
cargos para a:s Categorias Funcionais do novo sistema. cessará, para os respec
tivos ocuiPantes, o pagamento das vantagens especUicadas neste .artigo. 

'§ 2.0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribuna:! Superior Eleitoral, à medida que os respecti
vos cargos forem transd'ormados ou transpostos para as Categorias Funcionais 
integrantes dos demais Gru,pos estruturados ou criados na forma da: Lei n.o 5.64!5, 
d'e lO de dezembro de 1970. 

Art. 3.o - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, que forem 
incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos d·ema:is estruturados ou criados 
na forma da Lei n.0 5.64·5, de lO de dezembro de 1970, será calcu'ada de acordo 
com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 4.0 - Aos atuais funcionários que, em decorrência: desta lei, passarem 
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo, de 
acordo com a legislação anterior, será assegurada a dlfer<mça, como vantagem 
pessoal, nominalmente identificável, na: f·orma do disposto no art. 4.0 e respectivos 
parágrafos da Lei C-omplementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

Art. s.o - São requisitos para ingresso nas classes iniciais, além da idade 
máxima de trinta e cinco .anos: 

I - para a categoria Funcional de Técnico Judiciário, diploma de Bacharel 
em Direito; 

• 

• 
~· .. 
I 
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TI - para a Categoria Funcional de Taquigrafo Judiciário, diploma ou cer
tificado de conclueáo de curso superior, ou hab!Iltação legal equivalente, da área 
das Ciências Humanas e Sociais e das Letras, correlacionadas com as atribuições 
da Categoria Funcional, além da correspondente formaçiilo especializada; 

m - para a Categoria Funcionai de Auxiliar Judiciário, certificado de 
conclusão do ciclo colegial ou ensino do segundo grau, ou de nível e·quivalente, 
e prova de matricula no segundo period•o Ietiv-o, no mínimo, de um dos curs·os 
superiores de Direito, •Economia, Gontabllidade ou Administração; 

IV - para as Ca:tegorias Funcionais d·e Agentes de Segurança Judiciária e 
Atendente Judiciário. certificado de conclusão do curso ginasial ou oitava série 
do J)rimelro .grau ou de nível equiva'ente; 

V - demais exigências constantes das instruções reguladoras de concursos, 
inclusive no tocante à formação profissional especializada. 

Art. 6.0 - As funções inte.grantes do Grupo-Direção e Assistência ~nterme
diárias, necessárias aos serviços do Tribunal Superior Eleitoral, serão cr1adas na 
forma do art. 5.0 da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971, adota:dos 
os princípios de classificação e níveis de valores vigorantes no Poder Executivo e 
dentro dos limites das dotações orçamentárias. 

Art. 7.0 - Os atuais !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos 
valores dos vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos c·orre.s
pondentes à-queles em qu·e se tenham aposentado, de acord·O com o disposto no 
art. 10 do Decreto-Lei n.0 1. 2•56, de 6 de janeiro de 1973. 

§ 1.0 - Para o efeito do disposto neste artigo será considerado o cargo que 
tenha sido de base de cálculo para os proventos à data da a.posenta:doria, inci
dindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento 
básico aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.o, 3.o e 4.0 desta ~ei. 

§ 2.0 - O vencimento que servirá de base à revisão do provento será o fixa:do 
para a classe da ·Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo 
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes ao da.quele em que se aposentou 
o funcionário. 

'§ 3.0 - O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da 
publicação do primeiro Ato de inclusão de cargos para a Categoria Funcional 
respectl v a. 

Art. 8.0 - Aos atuais funcionários. mediante petição a ser formalizada junto 
ao órgão de pessoal, no prazo de 30 ftrinta) dias, contados da publicação desta 
lei, será facultado permanecer nos cargo-s de que .são ocupantes efetlvos. com os 
direitos. vantagens e obrigações da situação ant·erior, passando a integrar Quadro 
Suplementar, em extinção, juntamente com os cargos ocupados pelos que não 
lograrem habilitação no processo seletlvo a ser disciplinado pelo Tribunal. 

Art. 9.0 - os vencimentos fixados no art. 1.0 d·esta lei vigorarão a partir da 
data dos atas de Inclusão de cargos no novo sistema, a que se re·fere o § 1.0 

do art. 2.0 

Art. 10 - Os ocupa:ntes de cargos que Integrarem as classes das Categorla.s 
Funcionais dos Grupos a que se r·efere esta lei ficarão sujeitos ao regime de 40 
(quarenta) horas semanais d'e trabalho. 

Parágrafo único - Os ocupantes dos cargos integrantes do Grupo-Outras 
Atlvldades de Nível Superior ficarão sujeitos à jorna:da de trabalho estabelecida 
pela Secr·etarla do Tribunal Superior Eleitoral, de conformidade com as necessi
dades d'() serviço, observado o mínimo de 30 (trinta) horas semanais. 

Art. 11- São criados, no Quadro Permanente da Secretaria: do Tribunal su
perior Eleitoral, no Grupo-Outras Atlvldades de Nív-el Superior, 5 (cinco) cargos 
de Contador, Código TSE-NS-924. 
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Parágrafo único - O provimento dos cargos criados por este artigo fica 
condicionado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal su
perior Eleitor!tl. 

Art. 12 - Serão organizados sob a forma de sistema as ativi~ades de pessoal, 
orçamento, estatística, a-dministração financeira contabilidade e auditoria e 
serviços gerais, além de outras atividades auxiliares, comuns a todos os órgãos 
da Justiça Eleitoral que, a critério do Tribunal Superior E.'leitoral, necessitem de 
coordenação central. 

!Parágrafo único - A estruturação dos sistemas de que trata este artigo 
será estabelecida em Instruções baixadas pelo Tribuna:! Superior Eleitoral. 

Art.13- Observado o disposto nos arts. 8.0 , inciso m, e }2 da Lei n.O 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Superi·or Eleitoral, 
bem como por outros recursos a esse fim destina:dos na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Srs. Senad•ores que o 
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a: realizar-se hoje, às 19 
horas, no plenário da Câmara dos Deputados e destinada à apreciação dos 
Projetas de Decreto Legislativo n.0 13 e 14, de 1974-CiN'. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Ses.são, designando 
para a de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 31, de 1974, de autoria do 
Senhor Senador Petrônio Portella, so!icitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discurso do EXcelentíssimo Seruhor Genera:l Ernesto Geisel, Presidente 
da República, pronunciado em 31 de março do corrente ano, por motivo da 
passagem do 10.0 aniversário da Revolução de Março de 1964. 

-2-
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pe1a Comissão de 

Redação em seu Parecer n.o 50, ~e 1974) do Projeto de Resolução n.0 2, de 1>974, 
que suspende a proibição contida: nas Resoluções n.O 58, de 1968, n.0 79, de 1970, 
e n.0 52, de 197·2, para permitir que a Pref.eitura Municipal de Adamantina (SP) 
possa contratar um empréstimo, junto à Oaixa Económica do Estado de Sã·o 
Paulo, destinado a financia:r o programa viário do Município. 

-3-

Requerimento n.o 21, de 1974, de autoria do Senhor Senad·or Vasconcelos 
Torres, re.querendo transcrição, nos Anais do Senado, das palav11as proferidas 
pelo E:hlce!entíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel quando da primeira reu
nião do seu Ministério, a:presentando as diretrizes de Governo. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minuos.) 

•.. 
r 



40.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 19 de abril de 197 4 

PRESID~NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ANTONIO CARLOS 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se pre.::entes os Srs. Senadore.s: 

Adalberto Sena - José Gulomard - Geraldo Mesquita - Flávio 
Brito - José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renatc 
Franco - Clod<Jmir Mllet - Fausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes -
Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - Augusto 
Franco - Leandro Maciel - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Linden
berg - Eurico Rezende - Paulo TDrres - Magalhães Pinto - Fernando 
Corrêa - Antônio Carlos - Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

O Sr. !.O-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

- N.0 124/74, (n.0 152/74, na origem), de 18 de abril de 1974, de agradecimento 
por haver sido aprovado o veto parcial ao Projeto de Lei da Câmara 
número 111/73 (n.o 2.285-C/70, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre 
o prazo de prescrição do direito de pleitear judicialmente por inobservância 
do Estatuto do Trabalhador Rural. 

OFíCIOS 

DO SR. 1.0-SEORETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE D•ECRETO LEGISLATIVO 
n.o 2, de 1974 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional, Cientí
fica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai, na cidade de Assunção, 
em 17 de outubro de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Educa· 
clona!, Cientifica e Cultural. celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, na cidade de Assunção, em 
17 de outubro de 1973. 

Art. 2.0 - Este decreto legislativo entraró. em vigor na data de sua publi
cação. 
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MENSAGEM N.O 70, DE 1974 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição F·ederal, 
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científica e 
Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Paraguai, na Cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1973. 

Brasília, 4 de março de 1974. - EMíLIO G. MÉDICI. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DCINT/DAI/073/640 (B46) (B44), DE 28 DE FE'VE
REIRO DE 1974, 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 submeter à consideracão de Vossa Exc·elência o anexo 
texto do Acordo Bás!co de Cooperação Educaéional, Científica e Cultural cele
brado entre o Brasil e o Paraguai, em 17 de outubro de 1973, na Cidade de 
Assunção. 

2. O Acordo, na data de sua entrada em vigor, substituirá o Convênio de 
Intercâmbi·o Cultural de 24 de maio de 1957. Constitui um instrumento atuali
zado e, portanto, apto a disciplinar e orientar os fatos novos surgidos de inter
câmbio educacional. científico e cultural entre os dois Países na última década. 

3. O presente ato contém medidas inovadoras no que se refere a ·estudantes, 
convênio e às facilidades para entrada e saída de instrumentos científicos e de 
material educativo e cultural. Inova igualmente ao prever a possibilidade 
de ajustes complementares visando à definição de programas especiais de coope
ração nos domínios mencionados. 

4. A par dessas medidas, o Acordo contempla as disposições habituais em 
instrumentos dessa natureza, tais como a concessão mútua de bolsas de estudo, 
o intercâmbio de professores e de técnicos e o reconhecimento de diplomas e 
títulos. · 

5. Submeto, pois, o incluso Projeto de Mensagem para que Vossa Excelência, 
se assim houver por bem, encaminhe ao Congresso Nacional, para exame e 
aprovação, o Acordo em apreço. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presi
dente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Gibson Barboza. 

ACORDO BASICO DE COOPERAÇAO EDUCACIONAL, CIENTÍFICA E 
CULTURAL ENTRE A REPúBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIT.. E A REPúBLICA DO PARAGUAI 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai, animados do desejo de alcançar uma aproximação maior entre 
seus Povos, e de contribuir para uma efetiva integração entre o.s dois Paí:es, no 
intuito de atual!zar os instrumentos jurídicos bilaterais que regulam as suas 
relações culturais, a fim de adaptá-los às necessidades surgidas do crescente 
desenvolvimento dessas relações e da expansão das instituições que a elas se 
dedicam, resolveram celebrar um Acordo Básico de Cooperação Educacional, 
Cientifica e Cultural, e, para esse fim, designaram seus Plenipotenciários, a 
saber: 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, a 
Sua Excelência, o Senhor Fernando Ramos de Alencar, Embaixadnr Extraordi
nário e Plenipotenciário do Brasil; e 

L 

I 

"" lo . 
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O Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Paraguai, a Sua Exce
lência o senhor Doutor Raúl Sapeií.a Pastor, Ministro das Relações Exteriores. 

Os quais, depois de haverem trocado seus respectivos Plenos Poderes, achados 
em boa e devida forma, 

Acordaram no segub1te: 
Artigo I 

As Partes Contratantes promoverão o conhecimento reciproco de seus valo
res culturais e artísticos, colaborando com as instituições consagradas à coope
ração educacional, científica e cultural no Brasil e no Paraguai. 

Artigo n 
As Partes Contratantes, através de seus organismos competentes, estimularão 

e promoverão a cooperação entre as instituições de nível superior dos dois Países, 
intensificando o intercàmbio de professores e profissionais por meio de cursos 
de especialização, aperfeiçoamento e extensão, assim como através de atividades 
de pesquisa científica. 

Artigo UI 

1. Dentro do programa bilateral de cooperação educacional, científica e 
cultural, cada Parte Contratante fornecerá à outra, anualmente, por via diplo
mática uma relação de cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento e de trei
namento profissional e de projetas de pesquisas científicas que realizar, indicando 
o número de bolsas a serem oferecidas. 

2. A seleção dos candidatos às bolsas far-se-á através dos organismos indi
cados pelas Partes Contratantes e de acordo com as disposições legais vigentes 
e:m cada País. 

3. Os brasileiros e os paraguaios beneficiados com essas bolsas, segundo 
os requisitos de cada País, ficarão isentos de quaisquer taxas ou gravames 
escolares. 

Artigo IV 

1. Os programas de cooperação educacional, científica e cultural, a serem 
estabelecidos entre as duas Partes, poderão ser definidos, no que tang·e aos 
objetivos e modos de financiamento dos projetas e às instituições implicadas, em 
ajustes complementares a serem formalizados por troca de notas. 

2. Os professores e técnicos enviados por uma Parte à outra, para a execução 
desses programas, gozarão dos mesmos privilégios e imunidades concedidos ao 
pessoal de assistência técnica da Organização das Nações Unidas. 

Artigo V 

1. Cada Parte dará a conhecer, anualmente, por via diplomática, seu ofereci
mento concernente às áreas de estudo e ao número de estudantes da outra 
Parte qu·e poderão ingressar, sem exame de admissão, na primeira série de suas 
instituições de ensino superior, isentos de quaisquer taxas ou gravames escolares. 

2. A seleção desses estudantes far-se-á através dos organismos indicados 
pelas Partes Contratantes e de acordo com as disposições legais vigentes em 
cada País. 

3. Tais estudantes só poderão pleitear transferência para estabelecimentos 
congêneres de seu País de origem ao fim de um período mínimo de dois anos 
letivos, com a aprovaçã.o integral, respeitadas as disposições legais vigentes 
sobre a matéria em cada País. 

Artigo VI 
os diplomas e os títulos para o exercício de profissões liberais e técnicas, 

expedidos por instituições de ensino superior de uma das Partes contratantes 
a naturais da outra, terão plena val!dade no País de origem do interessado, respei
tadas us indisposições legais vigentes. 
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Artigo VII 
A transferência dt! estudantes de uma das Partes para estabelecimentos 

11ducac!ona!s da outra ficará condicionada à apresentação pelo interessado dos 
~ertificados de aprovação de estudos r·ealizados, devidamente reconhecidos e 
legalizados pelo País de origem. 

2. A revalidação e a adaptação dos estudos reallzar-se-ão de acordo com 
as normas estabelecidas pela legislação do País em qut! os estudos tiverem prosse
guimento, lt!vando em conta a escolaridade e a correspondência dos programas 
de estudo. 

3. Em qualquer caso, a transferência fica subordinada à prévia aceitação 
da instituição de ensino para a qual o estudante deseja transferir-se. 

Artigo VIII 
As Partes Contratantes facilitarão reciprocamente a utilização dos meios de 

comunicação para a difusão doo difer.entes aspectos contemplados no presente 
Acordo. 

Artigo IX 
Cada Parte Contratante, de acordo com suas disposições legais vigentes, 

favorecerá o ingresso em seu território de filmes documentários, artísticos, educa
tivos e turísticos, originários da outra Parte. 

Artigo X 
Cada Parte Contratantee facilitará, de acordo com suas disposições legais 

vigentes, a livre circulação de jornais, revistas e publicações de caráter cultural 
da outra Parte. 

Artigo XI 

Cada Parte Contratante estimulará, através dos organismos oficiais compe
tentes ou pelo sistema de co-edição, a tradução e publicação das principais 
obras literárias, técnicas e científicas de autores do outro País. 

2. A importação de livros e publicações de qualquer das Partes, destinados 
a Bibliotecas e Centros de Documentação da outra Parte, estará isenta do paga
mento de taxas e emodumentos consulares e da apresentação de certificados de 
origem. 

Artigo XII 

Cada Parte Contratante facilitará, de conformidade com suas disposições 
legais, a admissão em seu território, assim como a saída eventual, de instrumentos 
científicos e técnicos, material didático-pedagógico, obras de arte, livros e 
documentos de caráter cultural que contribuam para o eficaz desenvolvimento 
das ativldades compreendidas no presente Acordo, ou que, destinando-se a expo
sições temporárias, devam retornar ao País de origem, respeitadas, em todos os 
casos, as disposições que regem a proteção ou património cultural de cada Parte. 

Artigo XIII 

As Partes Contratantes se comprometem a colaborar para fazer resp·eitar a 
legislação brasileira e paraguaia relativa à proteção dos respectivos patrimónios 
históricos e artísticos. 

Artigo XIV 

Para velar pela aplicação do presente Acordo, a fim de adotar quaisquer 
medidas necessárias para promover o ulterior desenvolvimento das relações edu
cacionais, científicas e culturais entre os dois Países, será constituída uma Comis
são Mista Brasileiro-Paraguai. 

2. A Comissão Mista será Integrada por representantes do Ministério das 
Relações Exteriores de ambos os Países, do Ministério da Educação e Cultura 
do Brasil e do Ministério da Educação e Culto do Paraguai, assim como por 
membros da Missão Diplomática acreditada junto ao País em que se realiza a 

• 

• 
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reunião, e a ela poderão ser agregados os técnicos e assessores julgados neces
sãrios. 

3. A Comissão Mista te rã, entre outras, as seguintes atribuições principais; 
a) avaliar periodicamente o funcionamento do Acordo nos dois Países; 

. PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 25, de 1974- Complementar 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de 
Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PASEP), e dá outras providências. 

O Congresso Nacional d<!creta: 

Art. 1.0 - A partir de 1.0 de julho de 1974, os recursos gerados pelo Pro
grama de Integração Social (P:ffi) e pelo Programa de Formação do Património 
do Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Comp1ementares n.os 7, de 
7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, passarão 
a ser aplicados de forma unificada, destinando-s·e, preferencialmente, a progra
mas especiais de investimentos, elaborados e revistos periodicamente, s·egundo 
as diretrizes e prazos de vigências dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 
(pND). 

Parágrafo único. Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econô
mico (BNDE> elaborar os programas especiais ·e processar a aplicação dos recursos 
de que trata este artigo em investimentos e financiamentos, consoante as dire
trizes de aplicação aprovadas pelo Presidente da República. 

Art. 2.0 - O Conselho Monetãrio Nacional estal:lelecerã as condições de 
repasse dos recursos ao BNDE, para efeito do disposto no artigo anterior, bem 
como as base\S de remuneração dos serviços de arrecadação, de controle das 
contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem a cargo das enti
dades a que foram atribuídos pela legislação específica de cada um dos progra
mas referidos. 

Art. 3.0 - A presente Lei Complementar entrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogados o art. 6.0 da Lei Complementar n.0 8, de 3 de dezembro 
de 1970, e demais disposições em contrãrio. 

MENSAGEM 
N.o 113, DE 1974 

ExcelentísSimos Senhore~S 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 dos 
Senhores Ministros de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e da Fazen
da, o anexo projeto de lei complementar que "dispõe sobre a aplicação dos 
recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa 
de Formação do Património do Servidor Público (PASEP) e dá outras provi
dências". 

Brasília, 19 de março de 1974. -Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 14-B, DE 18 DE MARÇO DE 1974, DOS MINIS
TÉRIOS DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL E DA FAZENDA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Quando da instituição dos Programas de Integração Social CPISl e de 

Formação do Patrimõnio do Servidor Púbiico (PASEP), estnbeieceu-se por motivos 
de ordem principalmente administrativa, uma separação absoluta de funções, 
ficando a parte relacionada com o PIS integralmente a cargo da Caixa Econô
mica Federal e a atinente ao PASEP como atribuição exclusiva do Banco do 
BraSil, tudo, entretanto, sob a supervisão geral do Conselho Monetãrio Nacional. 
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2. A experiência colhida nos primeiros anos de vigência daqueles sistemas -
cuja implantação, cabe salientar, revestiu-se de caráter eminentemente pioneiro, 
já que não calcada em qualquer precedente, mesmo de origem externa - eviden
ciou o acerto da orientação básica adotada, como indicam os excelentes resul
tados de cunho organizacional observados, tanto no âmbito da Caixa Econômica 
Federal, quanto no do Banco do Brasil. 
3. No que concerne, porém, à mecânica de apllcac:ão dos recursos arrecadados, 
a mesma experiência demonstrou a conveniência de ajustamentos que possib!ll
tariam ainda melhor aproveitamento do esquema, não só do ponto de vista dos 
trabalhadores beneficiários dos fundos criados, como também sob o enfoque da 
programação de desenvolvimento nacional. 

4. O aspecto principal assinalado nos estudos realizados sobre a matéria rela
ciona-se com o fato de, não obstante o caráter altamente integrado dos dois 
programas, não podel"em os recursos por eles gerados ser considerados global
mente - como seria desejável - face à separação administrativa determinada 
pela própria legislação original. Acresce ainda a circunstância de que tanto o 
Banco do Brasil, como a Caixa Econômlca Federal, por suas características 
peculiares e pela natureza e montante dos demais recursos que captam dlreta
mente, são Instituições já voltadas para tipos de atuação especiais, com ênfase 
diversa da que seria a mais apropriada à hipótese em causa, qual seja a da 
implementação, de forma concentrada, de programas especiais de investimento.> 
calcados na programação mais geral de desenvolvimento econômico e social do 
Governo. 
5. Com vistas à concretização do ajustamento operacional referido, foi elabo
rado o anexo Anteprojeto de Lei Complementar, segundo o qual, mantidas todas 
as características fundamentais dos programas e dos poderes atribuídos ao Con
selho Monetário Nacional, passaria a aplicação dos recursos captados a ser 
gerida de forma unificada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
em sua qualidade de principal Instrumento da política de investimentos do 
Governo Federal, dentro do programa aprovado pelo Presidente da R-epública. 

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do 
nosso profundo respeito.- João Paulo dos Reis Velloso, Ministro do Planedamento 
e coordenação-Geral; Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda. 

PARECERES 
N.0 94, die 1974 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 19'74, que "altera a pro
posição estabelecida no art. 132 da Consolidação das Leis do Traballto, 
reconhecendo ao trabalhador o direito a férias de trinta dias, e dá outras 
providências". 

Relator: Sr. Heitor Dias 

De autoria do ilustre Senador Nelson carneiro, visa o presente projeto a 
alterar a proposição estabelecida no art. 132 da Consolidação das Leis do Tra
balho reconhecendo ao trabalhador o direito a férias de trinta dias, e. conse · 
qüent~mente, a. proporcionalidade prevista nas alineas b, c e d do prefalado 
artigo. 

o Autor do Projeto ressalta, em sua justificação, que o direito a férias de 
trinta. dias é uma das mais antigas reivindicações trabalhistas e que, anual
mente, vários :Eiarlamenta.res aprese111tam proposições, tentando solucionar o 
problema. 

outrossim, relembra o eminente Autor do Projeto que contra a medida se 
insurge a classe empresarial, alegando, entre vários Inconvenientes prejudiciais, 
os seguintes: 

"1 o _ a classe empresarial brasileira, entre todos os pais.es, é a que 
mais de vê onerada de encargos sociais, previdenciários e fiscais; 

• 
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2.0 - ·em conseqüência, o aumento do número de dias das férias 
concedidas aos trabalhadores representará aumento do custo de mão
de-obra, com prejuízo para o público em S'eral e para a própria econo
mia nacional; 

3.0 - a Corilissão Técnica que elaborou a CLT era composta de ele
mentos de grande conhecimento especializado, os quais realizaram pro .. 
fundos estudos atuariais antes de estabelecer a citada proporção; 

4.0 - assim, não é possível aceitar-se um cálculo aleatório, não 
precedido dos mesmos estudos." 

Confiando o exame do mérito ao órgão competente, coruideramos, no qne 
nos cabe apreciar, o Projeto digno de aprovação, porque: 

a) está conforme a técnica Iegislativa; 
b) insere-se, perfeitamente, na sistemática jurídica vigente pa-ra as relações 

trabalhistas; 
c) não a,tenta contra qualquer dispositivo constitucional. 
Sala das Comissões, 27 de março de· 1974. - Daniel Krieger, Presidente -

Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Lindoso -
Helvídio Nunes - Gustavo Capanema - Carlos Lindenberg. 

PARECER 
N.0 95, de 1974 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n,0 3, de 1974. 

Relator: Sr. Eurico Rjezende 

Arrimado em ampla justificativa, o ilustre Senador Nelson Carneiro apre
senta ao Senado Federal projeto de lei visando a reconhecer aos trabalhadores 
brasileiros o direito a férias de trinta dias. 

Historiando a matéria obj·eto de sua proposta, o representante da Guana
bara arrola os principais argumentos, de oriS'em empresarial, que têm sido a-pre
sentados para desaconselhar tal medida, todos centrando suas razões no pesado 
ônus que o empresaria-do sofreria com mai.s esse avanço de nossa legislação 
aocíal. 

Refutando tais argumentos, pondera o Autor do projeto que "ffill outros 
países do mundo, notadamente no Continente Europeu, as classes empvesariais, 
economicamente fortes, pagam impostos, taxas e quotas previdenciárias bem 
superiores às existentes no Brasil e, no entanto, reconhecem a seus empregados 
todos os direitos e lhes concedem a mais ampla proteção". 

Além dessas razões, diríamos, de índole substancialista, apresenta o ilustre 
Senador Nelson Carneiro argumentos de ordem técnico-legislativa, apontando 
conflitos e contradições nos dispositivos que regulam o Instituto das férias, em 
especial os arts. 132, 133 e 134 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Por outro la:do - e esse aspecto também é l·evantado pelo Autor do projeto 
- a proposta, se convertida em lei, viria estender as férias de trinta (30) dias 
que a legislação administrativa de há muito concede aos servidores públicos, 
uniformizando, assim, o tratamento no seio da própria Administração Pública, 
onde, a cada dia, cresce a utilização de servidores regidos pela CLT, havendo 
mesmo alguns administrativistas e administradores que vêm nesse fenômeno 
o des•emperramento da máquina administrativa, me·rcê da flexibllidade que lhe 
permite o uso da legislação trabalhista. 

Por todas essas razões, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 17 de abril de 1974. - Franco Montoro, Presidente 

- Eurico Rezende, Relator- Accioly Filho -Heitor Dias. 
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PARECER 
N.0 96, de 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 12, 
de 197~ (n.o 1. 741-B, de 1974, na origem), que "concede IJiensão especial 
a Maria da Cruz Gouveia, filha de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia". 

Relator: Sr. Lenoir Vargas 

. O proJeto em e~ame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, visa 
a concessao de pen.sao especial a Maria da Cruz Gouveia f!lha do !lustre brasi-
leiro Delm!ro Augusto da Cruz Gouveia. · 

2. A Mensage•m Presidencial se fez acompanhar de Exposição de Motivos do 
Ministro de Estado da Fazenda, que assinala; 

"Em cana-apelo dirigida à Casa Civil da Presidência da República, 
MBiria da Cruz G<luveia solicita o amparo do Estado, a fim de assegurar
se uma velhice· liberta das .Incertezas de ordem material, já que a idade 
não lhe permite trabalhar e está ao desabrigo de qualquer instituição 
prev!denc!ár!a. 

A suplicante é filha de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, pioneiro 
do aproveit!limento h!droelétrico das Quedas de Paulo Afonso, cuja barra
gem recebeu o nome do insigne brasileiro, numa justíssima homenagem 
prestada pelas duas Casas do Congresso Nacional, por ocasião da passa
gem do seu centenário." 

3·. Estabelecendo o quantum com base no maior salário mínimo vigente nc 
Pais, a medida supera a dificuldade com relação às futuras atualizações do 
benefício. 

4. Reveste-se a medida de integral justiça, ao. ampar!lir materialmente a des
cendente do honrado patriota que foi Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. 

5. O asp.ecto financeira, P<Jil' derradeiro, encontra-se ·em harmonia com a 
legislação pertinente, vez que prevista a fonte de custeio da medida, consoante, 
o art. 2.0 do projeto. 

Pelas raa:ões expostas, somos pela aprovação do proj.e-to. 

Sala das Comissões em 17 de abril de 1974. - João Cleofas, Pl'esidente -
Lelmir Vargas, Relator :..._ Virgílio Távora - ~uy Car~eiro - Amaral Peixoto -
Jessé Freire - Saldanha Derzi - Mattos Leao - Wilson Gonçalves - Fausto 
Castelo-Branco. 

PARECER 
N.o• 97, die 1974 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.o 149, de 1973, que "isenta da multa estabelecida no art. 8.0 da 
Lei n.o 4.737, de 15 de julho de 1965, o alfabetizado pelo MOBRAL". 

Relator. •Sr. Carlos Lindenberg 

o projeto sobl'e o q,ual somos chamados a opinar é de- autoria do Senador 
Heitor Dias e tem por objeto isentar da multa prevista no art. 8.0 da Lei 
n.o 4. 737, de 15 de julho de 1965, os alfabetizados pelo MOBRAL. 

Ao justificar a proposição, salienta seu eminente autor: 

"Nruda mais justo do que se !sentar o alistamento em tais condições 
da multa referida, pois esta deve ser paga somente por aqu·eles que, 
alfabetizados, não procederam ao seu alistamento 1eleitoral, na época pro
pria." 

I 
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A simples leitura do projeto demonstra cabailmente sua razão de ser. Além 
do mais, nada vemos, sob o aspecto jurídico constitucional, que possa obstar o 
acolhimento da pro~eto. · 

Manifestamo-nos, ante o exposto, favoravelmente à proposição. 
Sala das Comissões, em 20 de março de 1974. - Gustavo Capanema, Presi

dente eventual - Carlos Lindenberg, Relator - Wilson Gonçalves - Nelson 
Carneiro - José Augusto - Italivio Coelho - Osires Teixeira. 

PARECER 
N.0 98, de 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto die Lei do .Senado n.0 149, 
de 1973. 

Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
Trata o projeto em exame, de autoria do nobre Senador Heitor Dias de 

isenção da multa prevista no art. 8.0 da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho de l965 
com a redação que· lhe atribuiu a Lei n.O 4.961, de 4 de maio de 1966 (MOBRAL): 

Visa a medida a sanar a injusta disposição que, Indistintamente, exige o 
recolhimento da multa por aqueles que, após a época oportuna, venham a ser 
alfabetizados pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

Subm-etido à Comissão de Constituição e Justiça, mereceu a proposição pare
cer favorável, ·quer sob o aspecto da constitucionalidade, qu•er sob o prisma da 
jur!dicidade, nos termos do art. 100, I, n.0 6 do Regimento Interno. 

Encaminhado à apreciação desta Comi~são, cabe-nos, exclusivamente, o exa
me da matéria sob o enfoque financeiro. 

A multa, instituída pelo Código Eleitoral a ser aplicada aos faltosos com o 
alistamento eleitoral, constitui penalidade de natureza eminentem-ente adminis
trativa, e, portanto, de irrelevantes efeitos na área finan·ceira. 

A medida em exame, por outro lado, além de corrigir a flagrante distorção 
com referência aos adultos alfabetizados, após a idade estabelecida no art. 8.0 

da Lei n.0 4. 737, de 1965, estimula a alfabetização pelo MOBRAL, o que vem 
em benefício de toda a comunidade. 

Fica estipulado, ademais, o prazo de seis meses, a partir da conclusão com
provada do curso, pal'a que o interessado promova o seu alistamento. Essa dlre
triz, não há negar, encontra-se em perfeita harmonia, seja com a conven1ênaia 
individual do futuro eleitor, seja com os interesses maiores da coletlvidade. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 17 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente -

Wilson Gonçalves, Relator- Virgílio Távora- Ruy Carneiro- Amaral Peixoto 
- Jiessé Freire - Salda.nha Derzi - Lenoir Vargas - Mattos Leão - Fa.u!ito 
Castelo-Branco. 

PARECER N.0 99, DE 1974 
"Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 6, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, 
e dá outras providências." 

Relator: Sr. Heitor Dias 
De autoria do ilustre Senador Ruy Caneiro, visa o Projeto em estudo a 

acrescentar, ao final do inciso I, do art. 4.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 
1973, a seguinte expressão: 

". . . respeitado o limite de 20 (vinte) salários mínimos." 
A necessidade de tal acréscimo estaria no fato de que o citado dispositivo, 

regulando a forma de contribuição para a Previdência Social do segurado que 
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exercer mais de um emprego ou atividade, não deixa bem claro se a incidência 
da taxa previdenciária é sobre o total da remuneração percebida ou se estaria 
contingenciada àquele l!mite. 

!!: bem verdade que a mesma lei, ao modificar o art 76 da chamada Lei 
Orgânica da Previdência Social, estabeleceu como limite máximo da contribui
ção o teto de vinte salários mínimos, para os empregados em geral. Assim, o 
entendimento do inciso I do art. 4.o, que o Projeto pretende alterar, exige um 
confronto com o citado art. 76. 

O Projeto, desse modo, torna mais fácil a exegese do dispositivo, pois insere 
em seu texto aquela limitação apenas existente na Lei n.o 3.807/60. 

De qualquer forma, sobre a conveniência ou não da modificação proposta, 
deverá opinar a Comissão de Legislação Social. 

Sobre o aspecto constitucional e jurídico, nenhum óbice existe à tramitação 
do Projeto, ainda mais que se encarta entr-e as matérias cuja iniciativa cabe 
ao Congresso Nacional. 

Por esses motivos, nosso parecer é pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 27 de março de 1974. - Daniel Krieger, Presid-ente 

- Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Lindoso 
- Carlos Lindenberg - Helvídio Nunes - Gustavo Capanema. 

PARECER N.o 100, DE 1974 
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Se

nado n.0 6, de 1974. 
·Relator: Sr. Accíoly Filho 

Pretende o eminente Senador Ruy Carneiro, com o Projeto em exame, 
de modo claro e preciso, que o salário-de··Contribuição para Previdência Social 
do segurado. que exercer, concomitantemente, mais de um emprego ou atividade, 
terá o teta máximo de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo do PaíS, ainda 
que a remuneração percebida naqueles empregos ou atividades ultrapasse esse 
limite. 

Em verdade, a redação do inciso I do art. 4.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de 
junho de 1973, enseja, à primeira vista, o entendimento de que o segurado, na
quelas condições de múltipla remuneração, poderia vir a contribuir acima do 
limite legal. 

Ocorre, entretanto, que a exegese do citado artigo há de ser feita em harmo
nia com outras disposições· da mesma Lei, reguladoras do salário-de-contri
buição. 

Assim, o art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social, em sua nova redação, 
dispõe, taxativamente, que 

"0 custeio da previdência social será atendido pelas contribuições: 
I - dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) do 

respectivo salário-de-contribuição, nele integradas todas as importâncias 
recebidas a qualquer título;" 

Por sua vez, definindo o que seja o salário-de-contribuição, o art. 76 escla
rece ser 

"I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, 
para os segurados referidos nos itens I e II do art. 5.0 (os empregados 
em geral, brasileiros e estrangeiros), até o limite de 20 (vinte) vezes 
o maior salário mínimo vigente no País." 

Assim, não pairam dúvidas, no intérprete da Lei previdenclária, sobre o 
valor máximo da contribuição do segurado quando ele aufere rendimentos de 
emprego e atividades (liberais ou autônomas) superiores a 20 (vinte) salários 
mínimos. Ainda que esse segurado seja somente autônomo, ou me~mo "faculta
tivo", o salário-base, sobre o qual será calculada a sua contribuiçao, está liml-
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tado àquele total, como se pode ver da Tabela ou Escala constante do art. 13 
da Lei n.o 5.890/73. 

Esse entendimento, al!ãs, não é apenas do intérprete da Lei. O Decreto 
n.0 72.771, que aprova o Regulamento da Lei n.0 3. 807, de 26 de agosto de 1960, 
com as alterações introduzida.;; pela Lei n.O 5. 890, de 8 de junho de 1973, dispõe, 
expressamente, no art. 225 que: 

"Quando o s.egurado exercer mais de uma atividade, simultanea
mente, e perceber remuneração global superior ao limite máximo pre
visto no artigo anterior (vinte vezes o maior salário mínimo vigente 
no Pais), os ganhos percebidos em cada uma serão reduzidos propor
cionalmente, para efeito de contribuição, de forma que a respectiva soma 
não ultrapasse aquele limite." 

Acreditamos, assim, que não existem razões bastante para a alteração pre
tendida pelo Projeto. O acréscimo da ad\·ertência sobre o limite máximo teria, 
quando muito, um efeito meramente interpretativo da norma legal. Entretanto, 
cabe aos regulamentos das leis interpretá-las. explicitá-las, esclarecendo os pontos 
duvidosos, de modo a tomá-las de fâcil aplicação e entendimento. Ora, isso jâ 
foi feito pelo referido art. 225. 

Ante essas considerações, em que pesem os elevados propósitos do Autor, 
somos de parecer pela prejudicialidade do Projeto. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1974. - Franco Montoro, Presidente -
Accioly Filho, Relator - Domício Gondim - Rena.tor Franco - Heitor Dias. 

PARECER N.0 101, DE 1974 
"Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 6, 

de 1974. 
Relator: Sr. Saldanha. Derzi 

Pretende o Projeto de Lei em examP. explicitar no texto da Lei n.0 5.890, 
de 8-6-1973, relativamente ao salário-de-benefício a ser pago aos contribuintes 
do sistema da Previdência Social, que o montante desse benefício não pode ul
~rapassar o limite de 20 <vinte) salários mínimos. 
2. Propõe, em conseqüência, o acréscimo da expressão "respeitado o limite de 
20 (vinte) salários mínimos", ao final do item I do art. 4.0 do supramencionado 
diploma legal. 
3. Segundo o dispositivo acima referido, o cálculo do salário-de-benefício é 
feito com base na soma dos salârio.s-de-contribuição de todos os empregos e 
atividades dos filiados à Previdência Social. 
4. Nesse item I do art. 4.0 não hã referência expressa ao limite de 20 (vinte) 
salários mínimos para o salário-de-beneficio, motivo pelo qual o ilustre autor 
do Projeto julga necessário o acréscimo proposto, a fim de "dar guarida ao 
princípio da conformidade entre o salário-de-contribuição e o salário-de-be
nefício", conforme expõe em sua Justificação. 
5. Esse principio, não obstante, estâ implícito na sistemática de fixação dos 
valores de contribuições e benefícios da Previdência Social, estando, ademais, 
expressamente fixado o limite de 20 (vinte) salários mínimos como base de 
contribuição mensal ao INPS, ex-vi do disposto no item I do art. 76 da Lei 
n.o 3. 807, de 26-8-1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

Além disso, o Decreto n.0 72.771, de 6-9-1973, que aprovou o Regulamento da 
Lei n.o 3. 807, de 26-8-1960, no seu art. 225, igualmente estabeleceu esse limite, 
prevendo, inclusive, a redução proporcional dos ganhos percebidos quando sua 
soma ultrapassar de 20 (vinte) salários mínimos, para efeito de cálculo do 
valor da contribuição previdenciária. 

Do ponto de vista financeiro, portanto, parece-nos irrelevante o acréscimo 
pretendido pelo Projeto em causa. O assunto não enseja dúvidas, jâ que estâ 
devidamente disciplinado no contexto da le.gislação especifica, como vimos acima. 



-407-

Não há, assim, possibilidade de ser deferida a concessão de salário-de-be
nefício superior ao limite legal de 20 (vinte) salários mínimos, limite esle dentro 
do qual o filiado a Previdência Social realiza suas contribuições. 

Por conseguinte, inexlste a hipótese de qualquer prejuízo aos cofres públicos, 
pela incorreta interpretação do dispositivo legal que se .pretende modificar, o 
que torna desnecessária essa modificação, por falta de obj etivo. 

Em face do exposto, embora reconheçamos a meritória preocupação do emi
nente Autor do Projeto, somos pela sua rejeição. 

Sala das C<lmissões, 17 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente - Sal
danha Derzi, Relator - Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro, vencido- Jesse Freire 
- Lenoir Vargas - Mattos Leão - Virgílio Távora - Fausto Castelo-Branco. 

PARECER N.0 102, DE 1974 
"Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 74, de 1973, que "dispõe sobre a reabertura do prazo previsto 
no Decreto-Lei n.0 1.128, de 13 de outubro de 1970, para o parcelamento 
de débitos decorrentes dos lançamentos do Imposto Territorial Rural 
e das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Colonizacão e 'Re-
forma Agrária - INCRA." · 

Relator: Sr. José Sarney 

O Projeto de Lei em exame visa a reabrir o prazo a que se refere o art. 2.0 

do Decreto-Lei n.0 1.128, de 13 de outubro de 1970, para permitir, por mais 180 
(cento e oitenta) dias, o parcelamento de débitos decorrentes dos lançamentos 
do Imposto Territorial Rural e das contribuições devidas ao Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

A proposição prevê que o débito devido na data do requerimento s·erá acres
cido de juros e correção monetária, ressalvado o direito do contribuinte de se 
utilizar da faculdade prevista no art. 4.0 do prefalado Decreto-lei n.o 1.128. 

A ressalva do art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 1.128, a que alude o projeto, é a que 
permite o contribuinte aplicar. em projeto agropecuário ao agroindustrial apro
vado pela SUDAM, ou pela SUDENE, ou em JJlano de colonização aprovado pelo 
INCRA para execução nas áreas de atuação dessas entidades, Importâncias 
igual ou superior ao valor correspondente aos juros, à multa e à correção mo
netária. 

Justificando a proposição, seu Autor, o eminente Senador Carlos Llndenberg, 
salienta o seguinte: 

"Fatores adversos fizeram que, principalmente os pequenos e médios 
empresários rurais, em face de necessidades prementes, perdessem o prazo 
estipulado no Decreto. que foi de 180 .dias, para apresentação de requeri
mento de parcelamento da dívida. 

A grave figura de uma execução a esses homens, na sua maioria 
.simples e sem grandes recursos, mantém a classe agrícola em permanente 
sobressalto. Estima-se em 100 (cem) mil o número de contribuintes em 
atraso e o montante da dívida, incluindo juros e correção monetária, por 
volta de 4 (quatro) milhões de cruzeiros. 

Sabidamente benévolas são as intenções do Senhor Presidente da Re
pública para com os pequenos e médios produtores rurais. Assim, nada 
mais justo seja apresentada nova oportunidade para os mesmos, sem que, 
no entanto, deixem de pagar ônus da correção monetária e juros. 

É de se notar que o Projeto Implica qualquer aumento ou diminui
ção de despesa, nem trata de "matéria financeira", mas, sim, de assunto 
!!gado a "direito processual financeiro'', razão por que não possui qual
quer eiva de Inconstitucionalidade. 

A medida, aliás, de grande sensibilidade humana e social, não se 
configura como exceção, em face de seu emprego em outros setores e em 
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outras oportunidades, com o fim especifico de reparar pequenas falhas ou 
fazer grandes justiças." 

A proposição, como .Se observa, é de largo alcance para o melo empresarial 
rural, posto que possib111ta a liquidação dos débitos fiscais e parafiscais para 
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dispensando-se de 
maiores sacrifícios aqueles que produzem da terra os produtos primários de 
que tanto carece o Pais. É, portanto, medida que, ao mesmo tempo, compatibi
liza os interesses dos pequenos e médios agricultores com os da autarquia res
ponsável pelo desenvolvimento do setor agrícola. 

Quanto ao aspecto constitucional, vale frisar que a proposição em pauta 
não Invade o campo privativo que a nossa Lei Suprema confere ao Executivo, 
no que diz respeito à iniciativa de projetos que envolvem matéria financeira. O 
exame detalhado do Projeto revela, sem maiores indagações, que o mesmo, além 
de não criar ou majorar tributos, sejam fiscais ou parafiScais, não tem impli
cação alguma na receita da União. Meridiamente claro está o objetivo da 
proposição de revitalizar, apenas, o prazo, criado por força de lei, para paga
mento de débitos fiscais. 

Em fase do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Pro
jeto de Lei em exame. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1973. - Daniel Krieger, Presidente -
José Sarney, Relator - Helvídio Nunes - Franco Montoro - Carlos Lindenberg 
- Heitor Dias - José Augusto.- Gustavo Capanema - Heitor Dias. 

PAREOER N.0 103, DE 1974 

Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei 'do Senado n.0 74, 
de 1973. 

Relator: Sr. Antonio Fernandes 

O projeto de lei ora sob nossa apreciação, obj etlva reabrir o prazo a que se 
refere o art. 2.0 do Decreto-Lei n.o 1.12·8, de 13 de outubro de 19,70, p!tra permitir 
a<J contribuinte. por mal.<l 180 (cento e oitenta) dias, o parcelamento de débitos 
decorrentes dos lançamentos do Imposto Territorial Rural e das contribuições 
devidas ao Instituto Nacional de Colonização e Refol.'ma Agrária (]NORA), na 
!orma: estabelecida no .art. 3.o do referido diploma legal, ou seja, parcelamento 
em "até 10 prestações semestrais e sucessiv·as, de valor inferior ao maior salário 
mínimo vigente no País à data do deferimento, vencíveis em 30 de junho e 30 
de dezembro de cada ano". 

2. O Projeto prevê que o débito apontado na data do requerimento será acrescido 
de juros e correção monetária, ressa'vado o direito do contribuinte de se valer da 
exceção prevista no art. 4.0 do Decreto-Lei n.o 1.128, de 1970. 

3. A particularidade estabelecida no art. 4.0 é a seguinte: 
"Art. 4.0 -Se o contribuinte, de que trata o art. 2.0 deste Decreto

Lei, aplicar em projeto agropecuário ou a:groindustrial aprovado pela 
SUiDAIM, ou pela SUDENE, ou em plano d'e colonização aprovado pelo 
!NORA para a execução nas áreas de atuação dessas entidades, impor
tância igual ou superior ao va:lor correspondente aos juros e à correção 
monetária, ficará dispensado do pagamento destes." 

4. Ao justificar sua proposição, o eminente Senador Carlos L!ndenberg escla
receu o seguinte: 

"Fatores adversos fizeram que, principalmente, os pequenos e médios 
empresários rurais, em face de necessidades prementes, perdessem o 
pra:zo estipulado no decreto, que foi de 180 dias, para apresentação de 
requerimento de parcelamento da dívida. 

A grave figura de uma execução a esses homens, na sua maioria, 
simples e sem grandes recursos, mantém a classe agrícola em permanente 
sobressalto. Estima:-se em 100 (ceml mil o número de contribuintes em 
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atraso e o montante da dívida, incluindo juros e correção monetária, por 
volta de 4 (quatro) milhões de cruzeiros. 

Sabidamente benévolas são as intenções do Senhor Presidente da 
República para com os pequenos e médios produtores rurais. Assim, 
nada ma:is justo seja apresentada nova oportunidade pa11a os mesmos, 
sem que, no entanto, deixem de pagar ónus da correção monetária e 
juros. 

É de se notar que o projeto não implica qualquer aumento ou di
minuição de despesa, nem trata de "matéria financeira", mas, sim, de 
assunto liga:do a "direito processual financeiro", razão por que não possui 
qualquer eiva de inconstitucionalidade. 

P.. medida, aliás, de grande sensibilidade humana e social, não se 
configura como exceção, em face de seu emprego em outros setores e em 
outras oportunidades, com o fim específico de reparar pequenas falhas 
ou fazer grandes justiças." 

5. A COmissão de Constituição e Justiça ao analisar o aspecto constitucional e 
jurídico, frisou que "a proposição em pauta não invade o campo priva:tiv·o que 
a nossa Lei Suprema confere ao Executivo, no que diz respeito à iniciativa de 
projetas que envolvem matéria financeira. O exame detalhado do Projeto revela, 
sem maiores indagações, que o mesmo, além de não criar ou majorar tributos, 
sejam fiscais ou parRifiscais, não tem implica:ção alguma na receita da União. 
Meridianamente claro está o objetivo da proposição de revitalizar, apenas, o 
prazo criado por força da lei, para pagamento de débitos fiscais". 

6. A proposição, como se vê, r.evela a preocupação e a grande sensibilidade 
do legislador, em relação à área rural, compatibilizando, ao mesmo tempo, os 
interesses comuns; de um la:do, os pequenos e médios agricu'tores, e do outro, 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (liNiOlM). 

7. O Projeto, se aprovado e enviado à sanção, irá com toda a garantia aliviar os 
sacrifícios daqueles que retiram da terra: os produtos para a alimentação do 
País, e .ao mesmo tempo corrigir falhas e injustiças. 
8. Ante o exposto, e nada havendo na área da competência regimental desta 
Comissão (art. 98, Itens I, n: e XH, do Regimento Interno) que possa ser oposto 
a:o Projeto de Lei do Senado n.0 74, de 1973, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das comissões, 25 de outubro de 1973. - Mattos Leão, Presidente -
Antônio Fernandes, Relator - Ney Braga - Fernando Correa. 

PARECER N,0 104, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 74, 
de 1973. 

Relator: Sr. Jessé Freire 
De autoria do nobre Senador Carlos Lindenberg, o Projeto de Lei, ora eXJa:

minado, pretende reabrir o pra!Zo dado pelo Decreto-Lei n.0 1.128, de 13 de 
outubro de 1970, a fim de conceder o parcelamento de débitos decorr.entes doo 
lançamentos do Imposto Territorial Rura! e das contribuições devidas ao Instituto 
N.aclona:I de Colonização e Reforma Agrária (liNORAl, por 180 (cento e oiten
ta) dias. 
2. O parágrafo único do art. 1.o do projeto estabelece que ao débito principal 
serão acrescidas as parcelas de juros e corrr.eção monetária, devidas na da ta do 
requerimento do parce1a:mento. 

Tal disposição, em verdade, não encontra qualquer equivalente expressa no 
Decreto-Lei n.0 1.128, de 1970. Existe, realmente, norma Implícita no art. 1,0 

do referido Decreto-Lei n.0 1.128/70, que dispensa o contribuinte do débito ace.s
sório de juros, multa e oorreção monetária (grl·fos nossos), caso este exercite a 
opção, ali admit1da, de f,a·zer aplicação em pr·ojeto agropecuárlo ou a~rolndustrlal 
apro~ado pela SUDAM, ou pela SUDENiE, ou em plano de colonizaça·o ruprovado 
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pelo INiORA, para execução nas áreas de atuação dessas entidades, em impor
tância igua:l ou superior ao valor correspondente às re·ferida.s parcelas acessórias. 

Entendemos, então, que o parágrafo único do art. 1,0 do projeto em e:x;ame 
encontra apoio no mencionado art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 1.1·2•8/7.0, embora esse 
último não contenha dispositivo expresso, no mesmo senttdo. 

3. •Não obstante tudo Isso, julgamos o•portunas algumas considerações .sobre o 
que, tecnicamente, entendemos im:p·erfeito no Decreto .. Lei n.0 1.}28/70 e no 
projeto. 

O art. 4.0 daquele decreto-lei, como dissemos a:cima, menciona os juros, a 
multa e a correção monetária, c~mo parc·elas acessórias do d'ébito principal nessa 
ordem. A nosso ver, tal redação .fere .a .própria estrutura da Iei. Toda 'norma 
juridica, va:le dizer, toda proposição jurídica contém, geralmente, o preceito e a 
sanção. Sabe-se que o não-pagamento de obrigações tributárias no vencimento 
resultará em multa automática. Eis o preceito (não-pagamento no vencimento) 
e a sanção (mu!tal. P. redação do decreto-lei anteced·e os juros à multa, o que 
está nitidamente er11a:do. Os juros sã.o devidos pela demora no pagamento, já 
esgotado o prazo. É claro que, fora d'o vencimento, o pagamento se rect:ere ao 
principal (imposto devido), mais a multa prevista, sobre o que são calculados 
os juros pela eventual d·emora. A correção monetát>ia será, nessa ordem de 
idéia:s, o último acrescido, calculada apenas a título de novo val·or monetário. 
Assim·, dlscordanws da ordem adotada no Decreto-Lei n.0 1.1·2•8/70, que a nosso 
juízo seria multa, juros e correção monetária 

4. Por sua vz, o parágrafo único do art. 1,0 do projeto omite a multa entre 
os acrescidos ao d'ébito 1principal, o que nos permitirá, ilifinal, sug·erir uma: emenda 
à sua redação. Salvo, evidentemente, se a intenção do nobre Autor do projeto foi 
não lnc!uir a multa como aces.sório do débito, entendendo que, por se tratar de 
sanção, ela passa a integr(lr o principa-l. 
5. É de .se destacar o duplo objetivo do projeto. 

!De uma parte atende às necessidades dos contribuintes em atraso, de outra, 
vem ao encontro do interesse governamental. Realmente, a ,a:meaça d'e executivos 
fiscais traz uma enorme intranqüilidade aos deV'edores, pelas imediatas conse
qüências, advindas da penhora e seqüestro de bens do executado. Não l'a:I'O, 
também, esses executivos caminham me>es ·e .anos nas esf.eras judiciárias, en
contrando, ao final, multas vezes, os executados em estado d'e Insolvência, Por
tanto, nem a cobrança judicial deve inter·essar ao Governo. O melhor. sempre, é 
oferecer os benefícios fiscais que .a lei pode dar, no próprio Interesse da arreca
dação. Não poucas vezes, os Gov·ernos concedem a anistia teii1i]Jorária ao.s con
tribuintes de determina-do tributo, reconhecendo con!lições peculiares e conve
niências para sua decretação. Desta forma, por ex·emplo, verificada uma eventual 
retração no débito, com diminuição do capital d'e giro das empresas, que obrigUe 
impontualidade no pagamento de tributos, e observada uma ceTta intensidade 
ou r·epetição do fenômeno, durante algum tempo, as autoridades adminstratlvas 
excluem o crédito tributáirio, proveniente de multa e acr·escioos, permitindo o 
pagamento, apenas, do crédito principal, mesmo fora do prazo. 

Esta medida de anistia, ao mesmo tempo que bene•ficla os contribuintes, 
convém ao interesse d.a a.rrecadação. 

Nem sempre, portanto, o recurso inflexível à cobrança judicia:! será o melhor 
caminho. É necessária uma flexi•bilidade bem dosada, a fim de f.avorecer o 
contribuinte e permitir o mais rápido ingresso do crédito fiscal ao erário, 

6. No caso, pretende-se reabrir um prazo para parce1a:mento de crédito tribu
tá!l'io vencido (bene·fício fiscal) em faii'or d'e contribuintes, "na sua maioria, 
simples e sem grandes recursos", como bem salientaado na Justificação, o que nos 
parece justo e ln tellgen t·e. 
7. Ante o exposto, somos pela aJl)rovação do presente Projeto de Lei do Senado, 
feita, entretanto. emenda ao parágrafo único do art. 1.0 , com fundamento nos 
comentários de itens 3 e 4 deste Parecer. 
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EMIEJNDA N.0 1 - OF 
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 74, de 1973. 
Dê-se ao parágrafo único do art. to a seguinte redação: 

"Parágrafo único - O débito apontado na data do requerimento do 
p!lircelamento será acrescido de mu'ta, juros e correção monetária, res
salvado o direito do contribuinte de se utl!lzar da faculdade prevista no 
art. 4.0 do Decreto-lei n.0 1.128, de 13 de outubro de 1970." 

~ala das Comissões, em 1.7 de abrll de 1974. - João Cleofas, Presidente -
Jesse Freire, Relator - Ru,y Carneiro - Saldanha Derzi - Virgílio Távora -
Lenoir Vargas- Mattos Leã<o - Wilson Gonçalves - Fausto Castello-Branco. 

O SR. PRESIDEN'JJE (Antônio Carlos) - O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, Ofício que será lid'O pe:o Sr. 1.0 -Secretárlo. 
É lido o se.guin te 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador P•a:ulo Torres 
DD. Presidente do Senado Federal 

·Senhor !Presidente: 

OF1CIO 
Brasília, 18 de ·abrll de 1974. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Comissão Diretora do 
Grupo Braslleiro da As.scrCiação Int·erparlamenta.r de Turismo, reunida no dia 12 
de março pp., deliberou de,signa:r os Senhores Senadores Ad'a.lberto Correa Sena e 
José Augusto Ferreira Filho para integrarem a De1e.gação Brasileira ao X:VII 
Congresso lia COTAL, a realizar-se na Cidade de Buenos Aires, Argentina, cuja 
relação acha:-se ane:x:a ao !Presente. 

Solicito de Vossa Exce:ência as ,providências no sentido de serem aplicados os 
dispositivo's legais para o caso em pauta. 

'Na oportunidade, renovo a Vossa Exc·elêncLa os protestos de alta: estima e 
distinta consideração. - Orlando Zancaner. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Com referênc~a ao Expediente que 
acaba de ser !Ido. esta Presidência d·esigna, por indicação do Gl1lipo Brasileiro da 
Associação Interparlamentar de Turismo, os nobres Srs. Senadores Adalberto ~ 
Sena e José Augusto para integrarem a Dele!l'ação Brasileira ao XVII Congresso 
da COTAL, a realizar-se em Buenos Aires, Argen•ina. 

Sobre a mesa, comunicaçõ·es que serão lldas p·elo Sr. 1.0 -Secretário. 
São lidas as seguintes 

COMUNICAÇOES 
Senhor Presidente: 
Na conform:dade do di.sposto no art. 43 do RegLmento Interno. comunico a 

V. Ex." que, indicado pe:a Comissão Diretora do Grupo BraslJ.eiro da Associação 
Interparlamentar de Turismo, a fim de tomar parte no XVII Congr·esso da Con
federação das Organizações Turísticas da América Latina (COTAL) a realizar-se 
em Buenos Aires, Ar!l'entina, estarei ausente do País no período d·e 21 a 27 do 
corrente. 

Brasma, 18 de abrll de 1974. - JOsé Augusto Ferreira Filho. 
Em 19 de abrll de 1974. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausen•arei do País 

a partir de 21-4-74, a fLm de, no desemp·enho de missão com que me distinguiu 
o Senado, participar do XVII Congresso da COTAL, em Buenos Aires, Argentina. 

Atenciosas saudações. - Adalberto Sena. 

• .. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - As Comunicações lidas pelo Sr. 
1.0 -Secretárlo vão à publicação. (Pausa.) 

Sobre a me.s.a, requerimento que será !Ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 49, DE 1974 

Requel.'emos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 17, de 1974, que altera o Quadro da Seelletaria 
do Tribunal R·egiona: do Trabalho da a.a Região e dá QUtr.as providências. 

Sala das Sessões, 19 de a.bril de 1974. - Petrônio ~ortella. 

O S-R. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o Requerime-nto lido pelo Sr. 1.0 -

Secretárlo será votado após a Ordem do ma na forma do art. 378, n.O II, do 
Regimento Interno. ' 

A Presidência recebeu, do Gov·ernador do Estado do Amazonas, o Ofício n.0 

S/10, de 1974, de 16 de abril de 1974, solicitando autorização do Senado Federal 
para que aquele Estado possa contrair empréstimo externo no monta:nte de 
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões d·e dó1ar.es) destina·do a atender compromissos 
no presente exercício. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

Há oradores Inscritos para o período destinado ao Expediente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Adalberto Sena, que talará como 
Líder do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. ADALBERTO S·ENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcorre, 
nesta data, o nonagésimo primeiro aniversário do nascimento de Getúlio Vargas. 
E o Movimento Democrático BrasiJ.elro que, por força d·as recomposições políticas, 
se tornou, dentro do Gongresso Nacional, o principal guardião do seu 1egado de 
benefíc:os sociais e patrióticos, não poderia - como não pôde - deixar passar 
a ·efemértde sem o mais s·olene e o mais caloroso registro. 

Nos úl•imos anos, era o nobre Senador Ruy Carneiro quem obstinadamente 
reinvidlcava para si a honraria de ser o nosso intér.prete nesta comemoração 
anual, visto não lhe p·er.mitlr a resistência emotiva desmcumbir-se de Igual 
missão na outra oportunid·ade do nosso culto, qual tem sido a do aniversário 
daquela madrugada de 24 de agosto de 1954, na qual desapareceu - em circun.s
tânclas trágicas e eternamente comov•edoras - o insigne estadista e, até hoje, 
não igualado condutor dos nossos movimen•os em prol da felicidade social e 
Independência econômica do povo brasileiro. 

Tocando-me, por deferência daquele colega, substituí-lo nas presentes evo
cações, não me socorrem argumentos d·e polêmlca, comparação, confronto, an
tagonismo, ou semelhantes -mas apenas me animou o desejo de reverenciar a 
memória do homem e do cidadão a quem ainda nã,o s·e fez toda a merecida 
justiça, s·enáo na gratidão nacional, que felizmente nunca lhe faltou - porém 
na e~ata valorização histórica da sua obra de estadista e dos mais fascinantes 
aspectos de sua personalidade, inquestionavelmen•e das mais invulgares. 

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.n dá licença para um apar,te, nobre Senador 
Adalberto Sena? 

O SR. ADALBERTO SENA- Com muito pra?.er, nobre Senador Ruy Carneiro. 
O Sr. Ruy Carneiro - Agradeço a V. Ex." a g·entileza de haver ass:nalado 

em seu pronunciamento de hoje, e co1m o brilho que o Senado já se acostumou 
a admirar, que sempre pleiteei a primazia de, a cada 19 de abril, homenagear a 
figura do grand·e e.stadlsta que foi Getúlio Vargas. V. Ex." a.ssinalou, em seu 
discurso de hoje, e o fez multo bem, que nós, da Bancada da OPQsição, ao exal
tarmos as grandes figuras objeto d·e nessa admiração e do nosso respeito, o 
fazemos sem o intuito de realizar provocações. Assim é que V. Ex." festeja 
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e aplaude, nesta da'a, a atuação do home:m público excepcional que foi Getúlio 
Vargas, pela forma admirável como dirigiu os destinos desta Nação. Minhas 
palavr·as, neste momento, vêm trazer ao p:mnunc!amento de V. Ex." a sol!dar!e
dade da Paraíba. 

O SR. ADALBERTO SENA- Multo obrigado pelo seu aparte. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me honra com um aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA - Com multo praz·er, nobre Líder da Maioria. 
O Sr. Eurico Rezende - No momento em que v. Ex."', em termos de homena-

.gem, evoca a memória do saudoso Presidente Getúlio Vargas desejo, também, 
parttc!par dessa manifestação. Em virtude de ter participado d~ uma antiga sigla 
partidária, cuja principal meta política era o combate, também, à ação política 
do Dr. Getúlio Vargas, eu o faria com constrangimento, obviamente, se o vulto 
desaparecido não estivesse já mergulhado profundament·e na História. Inobs
tante a minha qualidade de ex-udenista, posso, perfeitamente, recrutar alguns 
ângulos da personalidade, da obra e do destino do eminente estadista, fazendo
lhe absoluta justiça e, mais do que isso, oferecendo-lhe o meu enaltecimento. 
Sempre que se falar no instrumento mais vigoroso, em termos preventivos e 
repressivos, ao comunismo ateu e revolucionário, temos que colocar na linha de 
frente o Dr. Getúlio Vargas. Ele agiu, em c·erta época da vida pública brasileira, 
com discernimento sociológico e, sobre•udo, com um descortino e uma visão 
admiráveis. Quando o Bras!!, em virtude das pressões vigorosas do término da 
Grande Guerra, numa época em que a fina flor da nossa mocidade, nos campos 
talados da velha Europa, adotava a sua heróica opção em :!lavor da liberdade, 
repito, quando o Brasil, sob a presidência de Getúlio Vargas, se preparava para 
reingressar na ordem constitucional e democrática, o Pres~dente Getúlio Vargas 
criou o Partido Trabalhista Brasileiro, porque e:·e sabia que havia necessidade 
de um Partido de caráter operário para ·evitar que as grandes massas, prlnci
!Palmente as menos assistidas [pela fortuna material, ingressassem no comunis
mo; e criou, também, o Partido Social Democrático representando o conserva
dorismo nacional. Então, graças a esses dois partidos e princi.palmente ao PM"tido 
Trabalhista Brasileiro, o comunismo no Brasil, em termos de ação politica, não 
teve um mercado d!largado, isto é, não teve condições .propícias à sua d·esenvol
tura e por via d·e conseqüência, a vitória dos seus princípios deletérios. Deve 
a Nação, então, ao Presidente Getúlio Vargas, através da criação do Partido Tra
balhista Brasileiro, uma prevenção sadia ·e d·ecisiva para que o Pais não tivesse, 
como nunca teve e nunca terá, mercê de Deus, um Partido Comunista que possa 
ter !nf:uência. E, se essa influência tivesse, Isto seria, obviamente, para o alque
bramento das nossas Instituições democráticas. Através dessa apreciação, coloco, 
também, sobre a memória de G·etúlio Vargas, espiritualmente, a flor da minha 
saudade e da minha homenag>em. 

o SR. AD•ALBERTO SENA - Agradeço o aparte de V. Ex.a que vem demons
trar a repercussão que esta homenagem, partida do Movimento Democrático 
Brasileiro, vai tendo, também, na outra ala partidária desta Casa. 

Quanto a esse aspecto, que não é o único, mas apenas um entre muitos, 
da atuação salutar e benéfica de Getúlio V.rurgas, já tive ocasião de focalizar, 
em termos mais ou menos semelhantes aos de V. Ex.a, a razão por que Getúlio 
Vargas deixou de r·eallzar, no campo político, os grandes benefícios que ele che
gou a fazer na área social. 

Eu que sempre lhe fiz a única restrição de ter sido Ditador, porque faço 
restriçÕes a qualquer outro, tive ensejo, nesta Casa, em disCJurso pronunciado há 
cerca de dois anos, de dizer exatamente o que V. Ex.a acabou de acentuar: que 
Getúlio Vargas ta:vez, para aquele s·eu gest·o de 1937, tivesse como justificação 
esse desejo de 'atrair as massas popular·es, para que elas não se atirassem em 
qualquer aventura àe s·entlmentalldade coletlva. 

Muito obrigado a V. Ex.a 
Realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aquele gaúcho fronteiriço, batido 

por tantas vicissitudes, cuja vida, no alvorecer, foi marcada pela tragédia que 

.. 
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lhe alterou os rumos do futuro, foi a mais expressiva demonstração do quanto 
pode a inteligência sobre a emoção. 

Impulsivo nos seus arrancos, como qualquer solitário homem de fronteira, 
mas acostumado a só ·contar consigo mesmo do que com a ajuda alheia, Getúlio 
Vargas disciplinou-se a ponto de lhe atribuírem, como dom inerente, a capaci
dade de espera, traduzida jocosamente naquela famosa expressão "deixa estar 
como está para ver como é que fica". 

Não cedendo ao impulso, que seria o seu natural, o Estadista se engran
deceu! Pertinaz, resoluto, decidido e dispondo de toda a soma de poderes de 
que quisesse fazer uso, realiz·ou obra estupenda de governo, caminhando sereno 
e confiante no rumo de suas decisões, jamais agindo de chofre, de afogadilho, 
de improviso. 

Tinha o hábito salutar de informar-se, e o hábito, mais salutar ainda, de 
raciocinar longamente sobre os problema.:; que precisava resolver. Tinha a 
coragem de estudar para decidir, e jamais decidiu sem longa meditação prévia. 
Por isso mesmo, o imenso impulsivo foi o grande contemporizador. 

Afirmativo, com ou contra o Poder, Getúlio Vargas jamais se desmentiu. 
Jovem bacharel, eleito deputado estadual, longamente se ausentou da Assem
bléia, negando-se a renovar seu mandato, firmando desacordo com a Chefia 
do seu Partido, por ele combatida. 

Mas sua personalidade era tão forte, sua ponderação e capacidade tão mar
cantes, que em plena revolução - mais uma nos Pampas, onde vestia o unifor
me de coronel - comandante de um corpo de provisórios da "Briosa", foram 
buscá-lo para o seu primeiro posto na esfera federal: o Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, no Congresso Nacional, com a mi.ssão específica de harmonizar 
o Governo da República com as forças majoritárias gaúchas. 

Vale recordar, porque é muito significativo, que, a este tempo, já haviam 
ganho suas esporas de cavaleiro, no Rio Grande, homens como oswaldo Aranha 
e João NeV'es da Fontoura, dois tribunos e políticos já consagrado.:; na Província. 
Sua escolha, nesta situação, dá a medida de grande predestinado. 

E foi nesta aventura federal que surgiu, de fato, o trabalhista. 
Em tom de remoque, alguns; mesmo de perfídia, outros - e isto sem falar 

nos eternos demolidores de tudo e de nada - muitos proclamam, por exemplo, 
que o projeto que atendi às aspirações da gente do teatro, e cuja autoria é de 
Getúlio Vargas, dele não teve senão a assinatura. 

Concedamos que, no Projeto de Getúlio, a contribuição fosse, ou tenha 
sido, apenas o fato de subscrevê-lo. Ainda assim, o es.sencial, na espécie, é a 
assinatura e a apresentação do projeto. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA- Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Adalberto Sena, alguns debitam ao Presi
dente Vargas certos exageros cometidos no Estado Novo. A propósito, pare
ce-me muito feliz o julgamento que deste faz Alceu de AmorOJo Lima em suas 
recentes Memórias Improvisadas, quando diz que "o Es'tado Novo errou politi
camente, mas acertou socialmente". 

É assim mesmo: a legislação social foi e é a grande marca do Governo do 
falecido Presidente Getúlio vargas. Por isso, jamais lhe faltará a saudade, a 
veneração, a gratidão da.:; classes trabalhadoras do nosso Pais. Muito grato 
a v. Ex." pela oportunidade deste registro. 

O SR. ADALBERTO SENA - Sou grato a V. Ex." pela feliz intervenção, que 
vem demonstrar que aquela repercussão, já demonstrada no aparte do nobre 
Líder Eurico Rezende, vai-se tornando, aos poucos, numa ressonância nesta 
Casa. E se mais uma vez tivesse de estabelecer esse confronto entre a ação 
política e a ação social de Getúlio Vargas, eu diria também, completando o 
pensamento de Alceu de Amoroso Lima, esposado por V. Ex.", que, se algum 
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erro ou desvio houve nesta ação política, oomo eu já disse ser um dos pri
meiros a reconhecer, ,esse erro foi multo menor, teve talvez multo menos influên
cia na vida _brasll.ei~a do que a soma daquel-es benefícios de natureza social e de 
d.emonstraçao patrlotica que todos nós ficamos a dever a Getúlio Vargas. 

Era um líder de um gr~nde EJtado que, c<lm a sua responsabilidade pessoal 
e politica, vinha oferecer a decisão de seus Pares um documentQ que hoje 
pertence inteiramente à História. ' ' 

Deputado, Ministro, Governador e Chefe Civil da Revolução, Getúlio acabou 
desaguando na Chefia da Nação, porque esta era, em verdade, a aspiração do 
povo e o desejo do País. 

Ch·efe do Governo Provisório, Presidente da República eleito pelo Con
gresso, outra vez Chefe do Governo, pela imp<lSição das armas e o consentimento 
e o aplauso expresso do povo, e da quase unanimidade dos políticos, largamente 
Getúlio governou, quase s,empre sem contraste. 

Nacionalista e trabalhista, Getúlio jamais traiu o binómio que caracteriza 
a sua presença no comando do País. 

Antes dele e depois dele, muitos brasileiros eminentes, n<l Executivo ou no 
Legislativo, têm dado de si os melhores esiorço.:; por ambas as causas. Para 
exaltar Getúlio, neste particular, nã<l é necessário esconder a verdade. 

Mas é inegável que, no campo da legislação em favor do homem que tra
balha, tud<l quantQ veio depois dele, dela procede. Se G·etúlio Vargas não f<li 
mais longe é porque as condições gerais e particulares da Nação Brasileira, então, 
mais não lhe permitiam, mas ainda ~e afirmaram aquelas qualidades de pru
dência a que me referi no início do meu discurso. 

Na economia nacionalista, onde quer que o observador lance o olhar, verá 
a presença de Getúlio Vargas. 

Siderurgia, hidrelétricas, Indústria automobilística, aviação, rod<lvias, trans
portes marítimos, fomentQ à agricultura e à indústria, conquista de mercados, 
petróleo ... a tudo, com as limltaçõeJ do tempo e do espaço, Getúlio Vargaõ 
atendeu. 

E o povo compreendia e amava, cada vez mais, o extraordinário Líder que 
tanto o compreendia e o amava. 

O fim da convulsão, ou seja, a paz universal, superando a guerra, interrom
peu, bruscamente, o processo braslle~o. 

Uma outra revolução, onde todos estavam em acordo no desacordo, derrubou 
o gladiador, ensejando inexpressivo interregno. Felizmente, na Constituinte de 
1946, surgiu, enfim, uma Constituição que era a vo~tade· franca da livre repre
sentação nacional. 

E das eleições que geraram aquela Constituinte vieram a consagração maior 
e a homenagem mais profunda que o povo jamais tributou a um homem público 
do Brasil: Getúlio vargas, derrubado do Poder pelo vendaval revolucionário, 
foi eleitQ Senador e Deputado, porque esta era a vontade manifesta do povo. 

E aquilo que o povo afirmou, logo d·epois da queda do seu ídolo, não foi o 
fruto de um passionalismo facilmente expllcável. 

Não e não! 
Era e foi - ninguém o poderá negar - uma deliberação consciente de 

um povo que, então, podia deliberar, 
Tão consciente era o amor do povo por Getúlio Vargas, tamanha era a sua 

confiança no Líder querido e admirado que, cinco anoo mais tarde, numa ex
plosão cívica que não tem precedente em nossos fastos, la o povo buscá-lo em 
São Borja, para, uma vez ainda, confiar-lhe a Suprema Magistratura Nacional. 

Toda essa experiência, aliada a um arraigado patriotismo, como que o con
vocava a mais detidamente pensar no presente e no futuro do País. 

I 
L. 

• 



.• 
é! 

.. 
'!l 

I 
I 

" 

. , 

. , 

-416-

Descrevendo a situação em que vivíamos, àquele tempo, sintetizou-se neste 
painel: 

"A troca recíproca de favores constitui o caciquismo, o monopólio 
das posições políticas, a permuta de a~d!Iosos auxílios que calafetam 
todas as frestas por onde pode pas.:ar um sopro salutar de renovação 
- eis o r·egime !rendosamente vigorante." 

Um profundissimo sentimento de honra marcaria toda a sua agitada exis
tência. 

Em 1930, quando iniciava a Revolução, declarou ao partir de Porto Alegre: 
"Desta jornada heróica, ou se volta com honra, ou não se volta mais." 

Em agosto de 1954, quando os inimigos tentaram macular-lhe a honra, 
respondeu-lhes com a própria morte. 

Releva enfatizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que embora distanciados 
daqueles lamentáveis fatos, ocorridos há 20 anos, uns poucos recalcitrantes 
ainda tentam negar-lhe a dimensão. A História ainda não lhe fez justiça ... 

Possivelmente, por sua de-smedida grandeza, ainda não tiveram tempo de 
estudá-la ·sob todos os ângulos, ou alguns de seus pressurosos críticos talvez 
se tenham ofuscado ao contato de tanta luz. 

Em Getúlio Vargas, meu Pai, D. Alzira do Amaral Peixoto oferece uma 
explicação: 

"Tenho lido e ouvido todlld as lendas que são contadas, algumas 
verdadeiras, multas inventadas, outras fantásticas, a respeito de um 
homem que todos discutem e poucos entendem." 

Em verdade, muito3 dos que o combateram jamais se aproximaram de seus 
calcanhares; nunca lograram atingir as culminâncias onde ele viveu a maior 
parte de sua generosa vida. 

Wilson Figueiredo afirmou que seus adversários nada produziram de durá
vel para contestar a imagem que sobreviveu às contradições e sinuosidade táticas, 
nem para despir-lhe a roupagem doutrinária . 

Outros brasileiros que menos subiram não foram menos combatidos. 
Incontestável é que não se conhece figura mais presente na política do País, 

que vive ainda hoje reflexos de sua Obra Social- Trabalhista . 
Surpreendiam-se, invariavelmente, os que julgavam conhecê-lo totalmente. 

Sua morte voluntária representou um golpe de surpresa que parali.Sou as come
morações dos que lhe impuseram o afastamento do Poder. 

Desencadeando o .nacionalismo com a Revolução de 1930, esse haveria ·de 
singularizar toda a era getuliana, e perpetuar-se a inspirar e a criar frutos 
ainda hoje. 

Uma de suas grandes metas foi a .superação do subdesenvolvimento, a supe
raçã.o do atraso em que então nos debatíamos. 

Desconhecendo qualquer legislação de conteúdo eminentemente social, com
primiam-se os trabalhadores entre estreitos horizontes culturais. Fazendo da 
necessidade de resgastar dessa omissão uma bandeira, Getúlio acabou trans
formando o trabalhador no legítimo herdeiro de seu legado politico. 

Em 1940, em fala ao povo, ele próprio explicava: 
"A disciplina politica tem de ser baseada na justiça social, amparando 

o trabalho e o trabalhador, para que este não se considere um valor 
negativo, um pária à margem da vida pública, hostil ou indiferente à 
sociedade em que vive. Só assim se poderá constituir um núcleo nacional 
coeso, capaz de resistir ao.;; agentes da desordem e aos fermentos da desa
gregação." 

- São as palavras confirmadas aqui na opinião do Senador Eurico 
Rezende. 
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"~organização de assistência ao trabalhador é obra exclusiva daRe
voluçao de 30! Antes, bem o sabeis, o assalariado não tinha amparo legal 
e as suas reivindicaçoos, ainda que justas, eram casos de polícia." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando for possível proceder-se-á inven
tário sem paixão, mais justo, mais honesto da atuação de Getúl!o à frente de 
nossos destinos, quando a HL5tória se dispuser a fazer-lhe justiça terá de levar 
em consideração o juízo de estrangeiros a respeito. Sem interes~e algum sem 
partido nenhum, eles somente poderão ter manifestado o que puderam 'cons
tatar de visu. 

Stefan Zweig, em sua obra magistral .sobre nosso País, testemunhou: 
"E hoje, que o Governo é considerado como Ditadura, há aqui mais 

liberdade e mais satisfação individual do que na maior parte dos nossos 
países europeus. Por isso, na existência do Bra~il. cuja vontade está di
rigida unicamente para um desenvolvimento pacífico, repousa uma das 
nossas melhores esperanças de uma futura civilização e pacificação do 
nosso mundo devastado pelo ódio e pela loucura." 

Em seu livro The Time for Decision, Summer Welles, Secretário das Relações 
Exteriores dos Estados Unidos, que sempre foi frio e comedido em suas observa
çoos, traçou esse nível do perfil de nosso homenageado: 

"A figura de Getúlio Vargas ergue-se acima do Governo e paira sobre o 
Brasil. Presidente desde 1930, Chefe do Executivo durante um longo 
período de vicissitudes nacionais, o Presidente Vargas atingiu em 1942 
uma posição de absoluta supremacia. Quando subiu ao Poder, o Brasil 
era uma Federação de Estados mais ou menos autônomos, deb!lmente 
unidos, isolados uns dos outros pela deficiência ou inexistência de meios 
de comunicação rápidos; governados da Capital da República por auto
ridades executivas tradicionalmente responsáveis perante os Partidos 
Políticos centralizados em dois ou três Estados de maior importância 
econômlca e política. Em raras oportunidades os Governos anteriores 
ao Presidente Vargas haviam orientado a sua ação no sentido de amparo 
às classes 4-abalhadoras, no desenvolvimento dos limitados recursos 
naturais do País ou no estímulo à indústria, da qual depende o futuro 
da Nação. 
Em minha opinião, Vargas, dispondo de todas as qualidades que fazem 
os verdadeiros estadistas, deve ser incluído entre os grandes condutores 
de povos deste século. 
o seu Instinto é infalível para sentir a opinião pública de seu País. 
Creio que as suas grandes qualidades têm a sua fonte de origem na 
sua sincera e integral devoção ao bem-estar· do seu povo, e a sua 
grande ambição é que a sua administração seja perpetuada na memória 
de todos pelos grandes benefícios que trouxe à massa do povo braslleiro. 
E. entre as mais importantes das realizações do Governo do Presidente 
Vargas figura a reforma das normas de trabalho em todos os setores 
de atlvldade, reforma codificada em uma legislação trabalhista que 
tudo prevê: o salário mínimo, seguros contra acidentes do trabalho, 
pensões e benefícios para a velhice e a invalldez; e a construção em 
larga escala de confortá veis residências para operários e trabalhadores. 
o conjunto de tais rea!lzaçôes determinou uma sensível elevação do 
padrão de vida das classes trabalhadoras." 

Pronunciamentos dessa ordem e desse nível poderíamos reproduzir às cen
tenas, não fosse o receio de reiterar o que já é do conhecimento de tantos dos 
eminentes colegas. 

Multas das restrições caboclas, à obra ou a atitudes do inexcedido brasllelro. 
estão a exigir reestudo e reexame, pois foram lançados sem embasamento na 
verdade dos fatos. 

Quantos, com os tumultos que promoviam, não estavam apenas procurando 
tirar da atenção pública as irregularidades de si mesmos? 
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Dos que tiveram os interesses contrariados, compreendem-se os ressenti
mentos; mas como justificá-los? 

Neste augusto Plenário, doze anos após seu desaparecimento, diria o Senhor 
Louri vai Fontes: 

"Ele ainda é a presença votiva para os que crêem, combatem e esperam." 

Cônscio de que sua conduta foi sempre irreprovável, de que o norte de suas 
ações foi sempre o ferrenho e profundo amor à Pátria, confiou sempre na 
justiça dos homens. 

Em 30 de outubro de 1945, em Manifesto à Nação, acentuava: 
"Em todos os momentos decisivos da minha vida pública sempre pro
curei pairar acima das paixões e choques personallstas, pensando somente 
no bem da Pátria. 
Não me afastarei ainda agora dessa atitude de serena elevação. 
A História e o tempo falarão por mim, discriminando responsabilidades. 
Ao afastar-me da vida pública, quero apenas dizer aos brasileiros pala
vras de comprensão e de confiança nos seus juízes definitivos. 
Não tenho razões de malquerença para com as gloriosas Forças .Armadas 
de minha Pátria, que procurei sempre prestigiar. Nenhum governo se 
esforçou mais do que o meu pelo seu fortalecimento. Nenhum outro 
cuidou tanto de sua preparação profissional, do selecionamento de seus 
quadros, do seu aparelhamento material, da melhoria das suas condi
ções de trabalho e conforto. 
Ao povo brasileiro procurei servir sempre defendendo com intransigência 
as suas aspirações e legítimos interesses. Faço votos para que a sereni
dade volte aos espíritos e todos se compenetrem das tremendas respon
sabilidades do momento. 
Não guardarei ódio nem prevenções pessoais. Os trabalhadores, os humil
des, aos quais nunca faltei com o meu carinho e assistência - o povo, 
enfim, há de me compreender. 
E todos me farão justiça." 

O nacionalismo pregado por Getúlio Vargas, que ele insuflava, que atuava, 
impregnou a Constituição de 1934, valorizando o homem, a produção e o trabalho, 
estimulando os primeiros passos do desenvolvimento sócio-econômico. 

Realmente, lá estava inscrito que a ordem econômica se havia de organizar 
segundo os princípios da Justiça e as premências da vida nacional. Que a lei 
promoveria a nacionalização progressiva dos bancos de depósitos e das empresas 
de seguro. Que as minas e demais riquezas do subsolo, e as quedas dáguas eram 
propriedade distinta da propriedade do solo, para efeito de exploração ou aprovei
tamento industrial. Que a exploração das jazidas minerais e da energia elétrica 
dependiam de concessão federal, que somente a deferiria a brasileiros ou a 
empresas organizadas no Brasil. Que a lei regularia a nacionalização progressiva 
das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia hidráu
lica consideradas essenciais à defesa econômica ou militar do País. Que ficava 
instituída a Justiça do Trabalho. Que somente brasileiros natos ou naturalizados, 
com serviço militar prestado, podiam exercer profissões liberais. Que a vocação 
para suceder em bens de estrangeiros existentes no Brasil seria regulada pela 
Lei Nacional em benefício do cônjuge brasileiro e de seus filhos. Que a Lei deter
minaria a percentagem de empregados brasileiros que deviam ser mantidos obri
gatoriamente nos serviços públicos dados em concessão, e nos estabelecimentos 
de certos ramos de comércio e da indústria. Que as empresas concessionárias 
ou os contratantes teriam de constituir suas administrações com maioria de 
Diretores brasileiros. Que a Lei regularia a fiscalização e a revisão das tarifas 
de serviços explorados por concessões, ou delegação, a fim de que, no interesse 
coletivo, os lucros dos concessionários, ou delegados, não excedessem uma justa 
remuneração do capital. 

i • 
I 

I 
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De entre algumas dessas normas surgiram o Código de Aguas e o Código de 
Minas, este multo recentemente modificado, pois acautelava, garantidamente, os 
interesses nacionais no setor. 

Os patrícios dessa época, e os que cresceram sob seus efeitos, foram e são 
nacionalistas convictos, que passaram a atrair para suas hostes os bons brasi
leiros. 

Neste 19 de abril, Sr. Presidente e Srs. senadores o Brasil comemora seu 
próprio aniversário como nação política e socialmente estruturada. 

Porque, com o nascimento de Getúlio Dorne!les Vargas começava a mudar 
toda aquela velha tradição nociva e corrompida, que revoltou em diversas 
ocasiões nossa melhor juventude. E isso ficou expresso em movimentos como o 
dos tenentes e tantos outros. 

Esta, a característica dos Grandes Homens - esta, a diferença entre os ver
dadeiros colossos da Humanidade e os líderes menores: - a projeção marcante 
de sua presença num futuro que se prolonga e se perpetua enquanto há cons
ciência de unidade e soberania nacionais. 

!Getúlio Vargas foi um desses colossos - e a presença marcante de sua preo
cupação e sua obra estava num simples vocativo, sua marca registrada de amor 
a seu povo: o apelo da expressão "Trabalhadores do Brasil!!!" 

Não vou me estender mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores mesmo porque 
falar de Getúlio é gastar toda uma vida lembrando obras e gestos grandiosos. 

Gandiosos demais no coração e na memória do povo, que sempre amou e 
foi amado pelo seu Grande Líder. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID•ENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ C~VALCANTE- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o petróleo con
tinua sendo uma preocupação nacional e, mesmo, mundial. Pre·ocupação não so
mente pelo elevado preço, que quadruplicou em menos de seis meses, como, tam
bém, pela possibilidade de que nos venha faltar o suprimento da nossa principal 
fonte de energia. Resta-nos o consolo de não ser somente um mal exclusivo nosso 
do Brasil. mas quase do Mundo inteiro, porque os eleitos do petróleo, na verdade, 
são muito poucos. E escaramuças continuam a ocorrer no Oriente Médio, aumen
tando nossa intranqüilidade a cada dia. Escaramuças conseqüentes da imposição 
da ciumenta sar~h, há quatro mil anos, de que Abraão enxotasse sua concubina 
egípcia Agar, coisa muito diferente da compreensiva e doce Raquel qua, ela 
mesma, mandava para o leito do marido as suas servas, para regalo de Jacó e 
para descanso dela, Raquel. 

Segundo O Globo, de 16 do corrente, nos dois primeiros meses deste ano, o 
Brasil comprou petróleo no montante de 417 milhões de dólares contra 76 milhões 
em igual período de 1973. Para o segundo semestre, o dispêndio deverá ser bem 
maior porque os preços fixados pela OPEP terão reajustamento a partir de 
junho' próximo. o desequilíbrio na balança comercial causado pelo petróleo, vem 
sendo uma preocupação do Governo Geisel recém instalado e, particularmente, 
do Ministro responsável pelo setor de Minas e Energia, o Sr. Ministro Shig·eaki 
Ueki. Este, pelo O Globo do dia 17, faz um apelo no sentido de - palavras de 
S. Ex.11 : 

" ... um uso racional da gasolina, pois não podemos esbanjar petróleo 
que, hoje, custa ouro." 

custa mesmo. Já tive oportunidade de dizer desta Tribunal há alguns meses 
atrás que o p·etróleo bem poderl:a substituir o ouro como lastro da nova moeda 
que ~ Mundo deseja, isto é, substituir a chamada relíquia macabra. (.Macabra 
para aqueles que não a possuem em quantidade suficiente). 

o mesmo jornal. O Globo, adverte que a importação mínima provável, neste 
ano, nos custará três bilhões de dólares, ou seja, a terça parte do Orçamento 
desta Nação. 
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Mas os jornais de hoje - estou aqui com recorte de O Estado de S. Pa 
- trazem declarações de ontem do Sr. Ministro Shigeaki Ueki, em que S. F 
não faz mais um apelo, mas se pronuncia favorável ao racionamento. A notí 
a que me refiro, começa dizendo: 

"O Governo brasileiro pretende obter uma redução de 25 por cento 
consumo de gasolina, segundo informou ontem o Ministro Shigeaki U• 
das Minas e Energia, que deu aprovação tácita a uma ou mais das segu 
tes fórmulas para se chegar a essa economia: fechamento dos postos r 
horas por dia (sempre durante a noite); fechamento aos sábado' 
domingos; funcionamento de postos a uma distância miníma de 20 qui 
metros." 

Sr. Presidente, em entrevista concedida à Agência Nacional, no dia 2 
dezembro, assim respondi à pergunta do repórter: "Que providências, Sr. Sei 
dor, poderiam contrabalançar mais rapidamente a escassez do petróleo?": 

"Primeiramente, com o racionamento. Ele é indispensável. Eliminando 
desperdício, já faremos apreciável economia." 

E, continuando com a leitura do O Estado de S. Paulo de hoje, são palav1 
textuais do Sr. Ministro Shigeaki Ueki, a respeito dO racionamento: 

"É o tipo de decisão em que todos os setores nacionais devem ser ouvir 
e seria bom que os sindicatos de classes interessados se reunissem p: 
decidir sobre a qu.es~ão. Eles, Inclusive, poderiam consultar o povo, P' 
guntar aos brasileiros o que ·pensa.m a respeito." 

No final da notícia, diz o mesmo jornal: 
"O ministro considerou as últimas enchentes - que deixaram ao de: 
·brigo 115 mil pessoas e causara,m a morte de mais de mil - como "u1 
dádiva d·e Deus, apesar das des&'raças que trouxeram para algun 
porque p·ermitlram que as represas passassem a op,erar no limite máxln 
economizando combustíve:." 

Não, Sr. Ministro, as desgraças não foram para "alguns". Foram mesmo PB 
milhares, para muitos milhares. E nã·o se pode atribuir .que tenha sido uma d 
torção de O Estado de S. Paulo, porque o O Globo veicula a mesma not~c 
apenas substituindo a expressão "uma dádiva de Deus'' por "uma dádiva do cét 
o que é a mesma coisa, já que o céu é a morada de Deus. 

O senhor Presidente da República, por sua vez, em sua mensagem de 19 
março, manifestando-se preocupado com essa questão do petróleo, faz- palaVl' 
de Sua Excelência: 

"um redobrado apelo à PET&OBRAS" 
- palavras ainda de Sua Excelência: 

"para uma ação tenaz na pesquisa em áreas petrolíferas promissora 
- palavras de Sua Excelência: 

"no sentido de reduzir nossa dependência quanto a fontes extern 
de energia." 

A par dessa ação tenaz, que pede o Senhor Pr.esid·ente da &epública, outr 
ações poderiam ser empreendidas. Entre e:as a diversificação das fontes , 
energia. Temos que apelar para o xisto b·etuminoso, já agora com a certeza r 
vitória, porque a usina piloto de São Mateus mostrou o sucesso da tecnolog 
nacional; temos que apelar para o petróleo sintético, derivado do carvão-vapc 
abundante no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, carvão qt 
até agora tem o destino pouco Inglório de ser todo consumido nas caldell'as; t: 
mos que Intensificar os estudos do aproveitamento da energia solar, em boa ho; 
encetados pela UcrJ.Iversidade da Para~ba, e temos que nos va1er, mais e mai 
desta dádiva dos céus, que .é a riqueza do nosso potencial hidrelétrico. 

E no capítulo da diversificação - e este é o ponto fundamental, é mem 
o fulcro deste meu pronunciamento - temos que começar também a aproveitr 
os lubrificantes já usados, fazendo aqui:o que outros países já fazem há dezen1 
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de anos, a Itália, desde 1915: a ré-refinação, ou seja, a regeneração do óleo lubr 
f!cante consu~do nas várias máquinas e motores. Quando falo em regeneraçã 
não me _refiro a simples decantação, a uma simples filtragem ou mesmo à cer 
tr!fugaçao. Absolutamente, isso não é regeneração, pois não há extração d> 
impurezas dissolvidas no óleo usado, nem remoção dos óxidos resultantes de st 
queima parcial. 

. A ré-refinação é uma seqüênc!a de processos que extraem do óleo usado todf 
as impurezas da combustão, resultando um produto de caracter!st!cas iguais : 
do óleo vlr~em, do óle~ imaculado, ainda não usado. E, d-epois da regeneraçã 
se faz aqui.o que tambem se faz com o óleo virgem: dissolvem-se neste os eh~ 
mados aditivos, substâncias detergentes e ant!corrosivas, antloxldantes e ant 
desgastantes. 

Há multas van•ag-ens na ré--refinação ou na regeneração do óleo usado. Uw 
delas é que este não é jogado no esgoto e não vai, portanto, poluir rios e mar
- coisa que se pratica, aqui, sem maior coação, sem maior fiscalização do Pod· 
Público, o que em outras naçõas é capitulado mesmo como crime. Outra vantfl 
gem da regeneração é que os resíduos da mesma são transformados em gesso, e_ 
fertil!zantes e, mais ainda, em cinzas, precioso material usado na pavlmentaçã 
das estradas .antes da imprimação da basa, como !mpermeabil!zante ·desta. Alé_ 
disso, em vez de ser jogado fora, o óleo usado é vendido, constituindo-se, assin 
numa receita suplementar para os usuários. Então, principalmente as grandt 
gara.gens, os postos de serviço terão um apreciável suprimento de recursos. 

A propósito da regeneração de lubrificantes, o engenheiro da PETROBRA~ 
Ronald Pinto Carreteiro, vem, já há algum tempo, pela Imprensa, procurand 
chamar a atenção das autoridades pa11a este prob:ema. Tenho em mãos, aqu 
uma pal-estra pronunciada pelo Engenheiro Carreteiro na Comissão de Oombu' 
tíveis do Insti+uto Brasileiro de Petróleo, no dia 20 d·e março. Nesse trabalhi 
diz o Dr. Carreteiro que, na Alemanha, 26% das necessidades de óleos básicos j 
são supridos por básicos reg-enerados; na Itália, essa percentagem é de 20% 
nos Estados Unidos é de 10%. 

Tira o engenheiro, finalmente, três enfáticas conclusões: 
1.a - A regen&ação de óleo usado é perfeitamente viável. 
2.a - As caracteristicas do óleo básico regenerado são idênticas às de ur 

óleo básico virgem. 
3."' - ll: possível ré-refinar indefinidamente um óleo usado, obtendo-s: 

sempre, produto de alta qualidade. 
Desejo J:~essaltar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o ré-refino não Vf 

exigir que se tire matérla~prlma das entranhas da terra, nem que se compr 
matéria-prima no estrangeiro. Absolutamente. Ela está ao nosso dispor er 
toda parte. Não é uma solução geral, que venha resolver o problema dos lubrl 
!!cantes, mas ajuda e ajuda muito, porque, atualmente, nossa demanda d 
lubrificantes vai a 700 milhões de litros, e, pelo menos 20% desses 700 milhõe 
podem ser repostos pela regeneração. A economia mínima resultante é de 2 
milhões de dólares. 

Vale a pena, pois, entrarmos de rijo na senda da recuperação dos lubrifi 
cantes usados. 

Esta, a sug-estão, Sr. Pr-esidente e Srs. Senadores, que, apesar da desvall 
da minha voz, (não apoiado!) eu me pe'rmlto apresentar às autoridades respon 
sá veis pelo se to r energético do nosso País. 

Era o que tinha a d!rer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas. 
O SR. PR.ESIDEN'l1E (Antônio Carlos) - Esgotada a Hora do EJGped!entf 

vou conceder a palavra, contudo, ao nobre Sr. Senador RuY' Carneiro, por cessá 
do nobre Sr. Senador Virgílio Távora, nos termos do § 2.0 , do art. 184, d 
Regimento, para comunicação inadiável. 

o SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, quero, antes de tudo, agradece 
ao nobre Líder da Maioria, Senador V!rgíl!o Távora, a gentileza de ceder-me 
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oportunidade de fazer a comunicação que se segue, de caráter !nd!scutlvelme 
urgente. 

Esta manhã, Sr. Pr.esldente, tome! conhecimento, através de telefone:;; 
que recebi de João Pessoa, de que a caMstrof.e que se aba+eu sobre d!ve1 
estados brasnelros - Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, O< 
e outros - alcançou também, o meu estado da ParaLba: as enchentes. 

Há poucos dias, enquanto V. Ex." e, posteriormente, seu coLega de bane~ 
Senador Lenolr Viargas, davam conta à Casa do drama que vivia Santa Catar' 
dirigi preces a Deus, pedindo que tal flagelo não a tingisse o Nordeste; pois st. 
assoberbar aquela r.egião, já tão sofrida, pe:os maltrates da seca, com o padr 
mento paradoxal de cheias incontroláveis. 

Porém, Sr. Presidente, o que estão sofrendo o Ceará, o Rio Grande do No 
Pernambuco e, salvo engano, Alagoas e Sergipe, castiga, também, de mane 
assustadora, o meu Estado: toda uma vasta área, banhada pelo rio Parai 
e.stá inundada, e i.s.so. a d·espe!to de, na zona do Cariri, no Boqueirão de Cabac 
ras, ter sido construída uma barragem, destinada a controlar, justamente, 
episódicas cheias. Várias cidades, c·omo Lngá, Pilar, I•abaiana, Espírito Su 
e Santa Rita .estão alagadas. Em Espírito Santo, por exemplo, as águas ·estão 
portas da matriz. No município de Mamanguape, o rio do mesmo nome inva· 
todas as suas várzeas, t.endo atingida a_reg!ão da Usina Monte Alegre, de p 
priedade das Irmãs Fernandes, e infligindo grande sofr1mento à !população lor 
Na zona açucareira, as Usinas Santa Rita, São \João e Santana, que ficam 
margens do rio Paraíba e a Usina Tanque, que fica em Lagoa Grande for' 
tomadas pelas águas. 

Insisto, Sr. Pre.sidente, no caráter paradoxal do desas•r.e: numa região 
pequenos índ:ces pluviométricos, o excesso de chuvas castiga os habitantes, co• 
uma ma dição. 

De Cabac.eiras, conta-se até uma anedota, a de que as prof.essoras, pr 
ensinar às crianças o qu.e é uma chuva, fazem uso de um regador. Pois be 
Sr. Presidente, o rio Taperoá cresceu com tal violência que afogou a cidade 
Cabaceiras. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." me permite um aparte, Senador R 
Carneiro? 

O SR. RuY CARNEIRO - Com prazer, Senador Luiz Oavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Ruy Carneiro, V. Ex." vem juntar sua ' 
ao coro de quantos colegas já trouxeram ao conhec!men•o desta Casa as dt 
graças ocorridas em reg!Õ•es dos seus Estados, decorrentes de chuvas torrencla 
Assim é que ouvimos, comovidos, o nobre Presidente Antônio Carlos l'lelatar 
vicissitudes da sua Tubarão; ouvimos o Líder Virgílio Távora relatar as angústi 
do seu Ceará e também o Senador Wilson Gonçalves; ouvimos os Senadores p 
Mato Gr·osso, Saldanha Derzi e Fernand.o Corrêa, r·elatarem o drama das e: 
chentes no Pantanal e em Cuiabá. Por tudo isso. não compr.eendo - sob 
pretexto de que essas enchentes vêm trazer considerável acúmulo d'água 
barragens das hidrelétrica.s - a dec:aração do Sr. Ministro das Minas e Energ 
de que essas enchentes são uma dádiva de Deus. Não, absolutamente! Pel 
desgraças que espalham, são elas verdadeiras dádivas do Diabo, do Demo, Is 
sim. Muito grato a V. Ex." pela oportunidade desse registro. 

O SR. RuY CARNEIRO - Agradeço ao !lustre repr.esentante de Alagoa.-s 
aparte e a solidariedade. 

Na verdade, não .podemos dizer que as enchentes selam uma dádiva de Deu 
podem s-er um castigo, dádiva, não. Mas não vamos .entrar n.esse assunto, exce. 
sivamente profundo e transcendental. Esperemos, isso sim, que Deus prote: 
o Brasil d·essas inclemências e, em especial, o Nordeste. 

O Sr. Wilson Campos - V. Ex.n me permite um aparte? 
O SR. RUY CARNEIRO -Com multo prazer. 
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O Sr. Wilson Campos - Senador Ruy Carneiro, V. Ex.a traz ao conhec!ment 
desta Casa a catástrofe que abala o Nordeste. Já se tinha iniciado no Ceará 
no Rio Grande do Norte. Agora é a Paraíba que sofre e até nisso somos irmãc 
siam-eses, sofremos, também. Pernambuco, ontem, teve avalanche das água 
O rio Capibaribe, subindo à altura de quase 10 metros, na sua extensão, invadi 
as Cidades de Limoeiro, Carpina, Pau d'Alho, São Lourenço. E a população d 
Rec!f·e, aquela população ribeirinha - como V. Ex.a sabe, porque embora d 
Paraíba, viveu também em Pernambuco - conhece os danos que 'pode causr 
uma cheia. Lembramo-nos de 1970, quando o Presidente Médici saiu daqui par 
ver a seca e, lá chegando, assitiu à catástrofe das cheias. v. Ex.a faz muit 
bem em trazer os fatos ao conhecimento desta Casa, para que as autoridad·
const!tuídas possam tomar providências, a e~emplo do que foi feito em relaçã 
a Santa Catarina. Depois daquelas palavras do Senador Antônio Carlos, hoj 
na Presidência, expressando a preocupação sua e da sua gente, o Govern 
acudiu de imediato. Esp·e·ramos que, após o pronunciamento de V. Ex.a, aquel::> 
providências já tomadas em benefício do Ceará e do Rio Grande do Norte E 
estendam, também, à Paraíba e a Pernambuco, para que possamos, realment< 
ver serenar·em os ânimos daquela população sofrida do N·ordeste. Sofre durant 
muito tempo com as secas e agora por excesso d'água, conseqüentemente, cor 
as devastadoras enchentes que nos estão preocupando aqui, em Brasília, .e, quer 
sabe, ceifando muitas vidas na nossa Região. 

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o aparte e a solidariedade do S·enadc 
Wilson Campos, de Pernambuco. 

Realmente, a Televisão registrou, ontem à noite, os acontecimentos d 
Limoeiro, distante 40 km do Recife, relacionados com as cheias. 

Não tenho comunicação de fonte oficial; a que recebi procede de um amigc 
que me merece crédito, a Despeito da situação dramática da Paraíba, sobretud 
nas cidades que citei. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos. Faz soar a campainha.) - Peço per 
missão para interromp•er v. Ex.a, para comunicar-lhe de que há outro ora;dc 
inscrito, também para o período de prorrogação do Expediente, o nobre Senadc 
Helvídio Nunes, que vai fazer comunicação inadiável sobre assunto análog 
ao que V. Ex.a está versando. Em vista dessa circunstância, prevista no § 3: 
do art. 184, do Regimento Interno, eu pediria a V. Ex.a que concluísse as sua 
considerações. 

O SR. RUY CARNEffiO - Concluirei, Sr. Presidente, fazendo, desta Tribun 
um apelo ao Sr. Presidente da República, General Ernesto Geisel, no sentid 
de determinar todas as providências necessárias para acudir a população d 
área atingida. Aliás, estou informado de qu.e . o Goyernador do Esta;do virá 
Brasília para dar conhecimento ao Chefe da Naçao, com todos os detalhe• 
das dimensões desse novo flagelo. 

Conhecedor profundo que é de todos os recantos da Paraíba, tendo, inclusiv• 
assistido ao teneb•roso drama da seca de 1932, estou certo de que S. Ex.a tomar 
na devida conta este meu apelo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sen!l' 
dor Helvídio Nunes, nos termos dos §§ 2.0 e 3.0 do art. 184 do Regiment.o Interne 
para comunicação inadiável. 

o SR HELVIDIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a partir d 
março pre'térito, a esta casa do Congresso estão sendo trazidos, pelas vozes mPJ 
eminentes notícias e depoimentos a respeito de calamidades provocadas por exceF 
sos de chu~as e transbordamentos de rios, nos mais diferentes pontos da geografi 
brasileira. 

Imprevisíveis e Inevitáveis em muitos casos. arrasta.ndo uma série de consc 
qüências danosa:s, os fenômenos outras vez·es poderiam ser evitados ou minim 
zados, como é fácil de demonstrar. 
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Na primeira hipótese, os peclldos, as reivindicações e os reclamos formula 
inicialmente têm nítida conotação assistencial, para se desdobrarem, m 
segunda etapa, na recupe·ração dos danos materiais provocados. 

Na segunda, entretanto, apesar da necessidade da adoção de medidas 1 
ventivas relacionadas com o estado sanitário das populações a;tingidas, e 
mesmo de providências relativa.s à alimentação dos flagelados, impõe-se 01 
tipo de atendimento, outra maneira de enfrentar o problema. 

No Piauí, Estado de cuja representação partilho no Senado, estão ocorre 
os dois tipos de calamidades denunciados. De fato, exceção feita de pequ 
número de Municípios, há mais de três meses vem chovendo, copiosa e torr 
cialmente, em todo o território piauiense. E, como é natural, as cidades e 
voações à margem do rio Parnaíba e dos seus principais afluentes e subaflu 
tes são os que mais sofrem, que mais padecem os efeitos das calamidades cí 
cas. Em Teresina, situada na COnfluência do Velho Monge e do Poti, Luzllân· 
Fioriano, Amarante, Miguel Alves, Buriti dos Lopes, nas proximidades do Lor 
Parnaíba, para onde convergem, praticamente, todas as águas caídas no Pi· 
a situação é verdadeiramente catastrófica. 

São milhares de habitantes ribeirinhos, cujas casas e plantações, inclu' 
algumas vidas humanas, foram leva;das pelas enchentes, que também tragar 
sonhos, ll usões e esperanças. 

O Sr. Clodomir Milet - Permite V. Ex.a um a;parte? 

O SR. HELVíDIO NUNES - Com muito prazer, nobre Senador Clodo1 
Mllet. 

O Sr. Clodomir Milet - O rio Parnaíba separa o Maranhão do Piaui e t 
os dois Estados, nas boas épocas e nas d·esgraças, também. Quando enche, alf 
o lado do Piauí e alaga, também, o lado do Maranhão. Temos notícias de , 
quase todas as cidades da margem do Parnaíba, do lado do Maranhão, es• 
sofrendo o mesmo drama das cidades à margem do mesmo rio do lado 
Piauí: Santa Quitéria, São Bernardo, Magalhães de Almeida, Duque Bacelar, f 
Francisco, Barão de Grajaú, Brejo, Araioses estão alagadas e até o Municí 
de Caxias, que tem uma parte do Segundo Distrito à margem do Parna,iba, e~ 
sofrendo as conseqüências das cheias do Parnaíb>a. Aliás - se V. Ex.a me P• 
mite - direi que as enchentes do Parnaíba são as últimas do Esta;do do Ma1 
nhão. Porque o Mearim jâ encheu, jâ alagou Pedreiras, deixando dezoito 
vinte mil desabrigados; jâ alagou Bacabal, deixando cinco ou S·eis mil desab 
gados; já alagou São Luís Gonzaga, deixando cerca de mil desabrigados. O 
Itapicuru, que foi o primeiro a encher, deixou desabrigadas inúmeras taroU 
em Caxias, Codó e Itapicuru. Felizmente, esses rios jâ estão voltando ao norrr 
e, agora, a enchente é no Parnaíba. o nosso Governo, como o Governo de s 
Estado, está às voltas com os mesmos problemas, mas temos de confessar q 
o Governo Federal está atento e, parece já hã .escoteiros do Governo Fede• 
correndo Estado por Estado, para saber onde está chovendo, onde está enchen 
o rio, para chegar O· auxílio do Governo Federal a tempo de prevenir essa out 
parte do problema a que V. Ex.11 se re·feriu. Era a referência que queria faz• 
aproveitando o discurso de V. Ex.a 

O Sr. Fausto Castelo-Branco - Senador Helvícllo Nunes, V. Ex." me permi 
um aparte? 

O SR. HELVíDIO NUNES - Com todo o prazer, Senador Fausto Castelo 
Branco. 

o Sr. Fausto Castelo-Branco - Senador Helvídio Nune.s, é louvável a atitur 
de V. Ex.", trazendo a este Plenário assunto que vem sendo debatido por outr: 
vozes, tão autorizadas quanto a de V. Ex:.n O Piauí se ressente, neste moment 
do mesmo flagelo de outros Estados da Federação. Rlegressei de lá, onde assis 
e v. Ex." também, principalmente, no Município em que V. Ex." tem o domín 
eleitoral, calamidade jamais vista em nosso Estado. Devo dizer que o nosso r 
Parnaíba - o velho monge - esbravejou e atingiu muitas cidades, muitos mun· 
cípios, inclusive a nossa ca,pital onde vi, pessoalmente, familias t1etirarem-E 
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de suas casas, deixan_do os seus pertences, na mais calamitosa e na mais sensí· 
necessidade de assistencia de todos os Poderes. Essa assistência, acredito, e Vot 
Excelência também acredita, tem vindo do Poder Federal, do Estadual e 
Municipal. Congratulo-me com V. Ex." p·ela atitude de trazer, mais uma V· 
insistindo no mesmo problema tantas vezes aqui trazido, nesta casa de Repl. 
sentantes do Povo. Muito obrigado a V. Ex." 

O SR. HELVíDIO NUNES - Muito obrigado a V. Ex.as, Srs. Senadores Cl 
domir Milet e Fausto Castelo-Branco, pela solidariedade que trazem a e~ 
pronunciamento. 

Com a baixa das águas, as populações atingidas reconstróem os seus lar: 
retornam ·ao trato de onde colhem o sustento, ajudados pela perenidade e pise 
sidade dos rios e riachos. É a fataHdade que os envolve e condiciona. 

Há no Estado, porém, uma situação que, embora guarde similitude com 
quadro geral, apresenta peclrliaridades, feição própria. 

É o caso do Município de Picos que, a partir de 1960. vem suportan• 
periódicas e sucessivas calamidades, sobretudo provocadas pelas enchentes, co 
prejuízos enormes causados à lavoura, principal centro agrícola do Estado q• 
é, com a destruição de centenas de prédios, nas zonas rural e urbana, e • 
estoques consideráveis de mercadorias, com a perturbação de todas as atividad 
econômicas, sociais e educacionais, até mesmo de ordem religiosa, toda vez q• 
as águas do rio Guaribas se elevam a níveis até cinco lustros atrás, perfeit 
mente suportáveis. 

Realmente, no final da década de mil novecentos e cinqüenta atingira 
a Cidade de Picos os serviços de construção da BR-316, Em conseqüência, have: 
que ser transposta a barreira natural constru1da pelo Guaríbas. E na ocash 
assumiu foros de verdade a notícia de que, em virtude de dificuldades fina1 
ceiras, teria que ser reduzido o tamanho da ponte. 

Verdadeira ou não a informação, e certo que alguns técnicos têm soluçõ
para tudo, o fato é que a ponte foi edificada com ap.enas 59 metros de vã 
O seu primeiro, grande, definitivo e incontestável teste ocorreu logo em 196 
ano em que, depois de devastar lavouras e arrasar mais de cinqüenta por c·en 
de Picos, o Guaribas arrombou a rodovia, exatamente pela incapacidade c 
ponte de dar vazão às águas acumuladas. 

De 1960 até hoje, afora os anos de escassez ou de ·secas, o rio Guariba 
vez por outra, volta a causar prejuízos e intranqüilidade. 

Desta mesma tribuna, em 1972, baseado no Relatório Preliminar n.0 1 (Prr 
jeto Final de En~enharia), do Departamento Nacional de Estradas de Rodager 
e com respaldo, também, nos estudos de viabilidade técnico-econômica real 
zados pelo Grupo de Estudos para Integração da Politica de Transportes 
GEIPOT, mostrei ser ur~ente e inadiável a ampliação ou edificação de nov 
ponte sobre aquele rio, sob pena de novas calamidades a lamentar em futur 
próximo. 

Não quero significar com o que ficou dito que, som~nte a partir de 1972, f< 
iniciada campanha objetivando a erradicação das causas das enchentes naque 
município. Datam de mais longe. 

O Governo Estadual, nos anos de 1966 a 1969, desenvolveu intenso trabalh 
junto ao Departamento Nacional d·e Obras e Saneamento, no sentido de se 
estudaJda e proposta a solução técnica mais recomendável. 

Em conseqüência, o DNOS concluiu, no início de 1973, o projeto técnico d 
retificação do leito do Guaribas, e que recomenda a construção de ponte sobr 
o futuro canal com a ·extensão de 110 metros, providências que, como é óbvi 
não evitarão ~s grandes cheias, mas que, por C·erto, impedirão as inundaçõe> 
com a seqüela de transtornos e misérias. 

A bem da verdade, ainda, convém fiquem explícitos dois fatos. Dividido 
em etapas, os trabalhos de retificaçãQ, através dos meios normais, foram entre 
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gues a firma especializada, que os iniciou no s,egundo semestre do ano próximo 
passado. É o primeiro fato. O segundo, diz respeito à (intervenção) do DNER, 
órgão responsável pela execução da obra de engenharia recomendada. 

Na gestão do ex-Ministro Mário Andreazza, a quem o Piauí, mais uma vez, 
repito, deve tratamento Inigualável, o Ministério dos Transportes deu prioridade 
à. edificação da ponte sobre o futuro canal ou, se fosse o caso, de ampliação da 
existente. 

Ocorre que, por ,razões que não vale a pena examinar no ensejo, o DNOS, 
em que P'ese o estudo realizado e a orientação expr:essa no projeto de engenha
ria, entendeu de Iniciar as obras de retiflcação, segundo os cânones vigentes, 
de baixo para cima, de·ferlndo para época posterior a definição de ampliar ou 
de construir outra ponte, numa demonstração de pouca cl'edlbilidade nos pró
prios levantamentos técnicos que produziu, se é que não levou em consid·eração 
as naturais d~ficuldades para a obtenção de recursos. 

Qualquer que seja a causa da protelação, ver:dade é que os serviços de r,eti
ficação vêm sendo empreendidos em ritmo l·ento, a passo de cágado, sem fisca
lização eficiente e efetiva, agravados pela quase imprestabil!dade da maqui
naria ut!Iizada. 

Certo é que as enchentes v·erificada.s nos dias 12 e 13 do corrente mês, que 
levaram lavoura e casas, e Invadiram a Cidade. com Incalculáveis prejuízos aos 
produtos come,rciais expostos, terminaram por destruir parte da rodovia BR-316, 
já agora com grande elevado, compactada por meio d•e possantes máquinas e 
coroada por pista asfáltlca. 

Não desejo, absolutamente, estrubelecer paralelo entre os conhecimentos técni
cos e as leis que r:egem o Rio Guaribas. Mas é preciso dizer, talvez a crédito ce 
compreensível e justificável desabafo, que as águas mostraram a opção, o cami
nho a ser seguido, a providência que não pode tardar- a imediata conclusão das 
obras de retificação e a edificação da ponte sobre o futuro canal. 

Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que periodicamente uma 
comunidade inteira s·eja flagelada, quando o Projeto Final de Engenharia, a que 
há pouco fiz referência, consigna: 

"O comprimento citado está em desacordo com o mencionado no Estudo 
de Viabilidade Técnica - que seria de 204 metros. 
A Consultaria observou que a seção de vazão da ponte sobre o rio Gua
rlbas é Insuficiente na época das chuvas, produzindo Inundações, rom
pendo o aterro da estrada em vários pontos, destruindo casas e benfel
torias da Região." 

Na verdade e em resumo, o Piauí .está, presentemente, suportando novo tipo 
de calamidades, que é o das enchentes. 

É para o quadro terrível vivido pelas populações ribeirinhas dos rios Par
naíba, Gurguéla, Piauí, Canlndé, Poti, Longá e Italm, e seus principais afluentes, 
que reclamo as atenções do Governo Federal, que está prestando socorro nesta 
fase emergencial, mas que, por certo, após a tragédia, cuidará das obras pre
ventivas de tais calamidades, como já foi anunciado, para gáudio geral, pelo 
ilwtre e eminente Ministro Dr. Maurício Rangel Reis. 

É o que o Piauí Inteiro aguarda e, de modo especial, a população plcoense, 
já cansada de esperar pela materialização de providências que se arrastam, 
mas que não podem, pelo menos não devem, eternizar-se. (Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senado·res: 
José Esteves - Alexandre Costa - José Sarney - Patrônio Por

tella - VIrgílio Távora - Dlnarte Mariz -Luís de Barros - Jessé Freire 
- Domíclo Gond!m - Paulo Guerra - Wilson Campos - Lulz Caval
cante - Antônio Fernand.es - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres -
Danton Joblm - Gustavo Capanema - José Augusto - Franco Montoro 

( . .. . , ~ . ' ' ... 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a Hora do Expe<l!ente, 
vamos passar à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 31, de 1974, de autoria 
do Senhor Senador Petrônlo Portella, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor General Ernesto 
Geisel, Presidente da República, pronunciado em 31 de março do corrente 
ano, por motivo da passagem do 10.o aniversário da Revolução de Março 
de 1964. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer S·entados. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO DO EXCELENTISSIMO SENHOR GENERAL ERNESTO GEISEL, PRESIDENTE DA RE
POBLICA, PRONUNCIADO EM 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, POR MOTIVO DA 
PASSAGEM DO 10.0 ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE MARÇO DE 1964, QUE SE PU
BLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N.o 31/74, DE AUTORIA DO SR. ~ENADOR 
PETRôNIO PORTELLA. 
"Brasileiros 
Completa-se hoje um decênio desde que aquela radiosa alvorada de fé cívica 

e convicção democrática que foi o movimento revolucionário de 31 de março 
de 1964. 

Volvamos o pensamento ao caótico passado, extinto, àquela data, para medir 
a longa e difícil caminhada ascensional que, mediante duros sacrifícios patrioti~ 
camente consentidos e uma crença inabalável em melhores dias desse passado, 
nos trouxe à esplanada de estabilidade e de ordem de atividade criadora e de 
realizações fecundas, a que os Governos da Revolução souberam conduzir o País. 

É dever das gerações mais velhas recordar, aos que não viveram tão aziagos 
tempos, o que foi o pesadelo, a angústia que amortalhava os corações bem for~ 
mados, na vigLI!a prolongada ante a agonia da Nação que. parecia já ferida de 
morte. 

O reexame importa, sobremodo, à juventude de hoje, esperançosa e idealista, 
que na época, não dispunha de olhos capazes de avaUar o abismo de inépcia 
perplexidade, corrupção e desordem em que soçobravam todas as instituições dá 
sociedade brasileira, ao vendaval destruidor desencadeado pela irresponsabUidade 
demagógica e mistificadora daqueles que então nos governam. 

Os mais caros valores éticos e sociais d·eterloravam-se. Uma hiperlnflação, 
descontrolada e mesmo estimulada, aniquilava, por sua vez, todos os padrões da 
economia. O trabalho não tinha valor. A própria terra - património tão real e 
indiscutível - esvaia-se de significação ante as ameaças cotidianas de injusti
ficadas expropriações e ln vasões de massas insufladas pelos agentes da desor
dem. A vida nacional era continuamente perturbada por paralisações em suas 
atividades essenciais. A semântica tortuosa dos demagogos transmudava o mal 
em bem e o bem em mal, prenunciando a trágica noite do naufrágio de nossas 
mais puras tradições culturais. 

o espetáculo dos tumultos .e do terrorismo amoral. e desenfreado que ontem 
e hoje vem agitando outros povos, nas mais variadas latitudes, observado à 
distancia sem emoção, por quem efetivamente dele não participa, poderá dar 
pálida idéia, apenas do que sofremos, nós brasileiros conscientes e temerosos 
pela destruição da Pátria, naqueles idos perversos de 1963/64. 

o povo através de suas mais autênticas expressões - a Igreja de Cristo, a 
Imprensa responsável, autênticas lideranças politicas, _associações de classe e 
associações de cultura - e as Forças Armadas, que sao povo também, irma
naram~se, afinal, para a cruzada da redenção. Os mllltares, naturalmente, muito 
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mais alertas e sensíveis - por vocação e dever de ofício - aos perigos que se 
avolumavam, embora já profundamente atingidos pela Indisciplina e subversão 
da hierarquia fomentadas pelo Governo souberam aguardar, em tensa expectati
va, manifestações inconfundíveis da vontade popular para que não se lhes 
imputassem desvarios de prepotência, nem ilegítimas ambições de poder. Con
fiaram nas virtudes patrióticas de nosso povo generoso e ordeiro. O povo, de seu 
lado, confiava nas Forças Armadas, consciente de que elas não o abandonariam 
ao cataclismo devastador do totalitarismo comunista. 

Chegamos, assim, à madrugada de 31 de março; ao triunf'! total, supreen
dentemente rápido, sobre as forças desatinadas da anarquia; as grandes pro
cissões de massa, exultantes em sua liberação do tremendo pesadelo. 

Foi o momento supremo da comunhão entre povo e Forças Armadas que nos 
t·em sustentado ao longo deste árduo decênio, apesar de todos os inevitáveis 
percalços, de obstáculos sérios a vencer, por vezes irremovíveis, de naturais erros 
cometidos até de boa fé, sobretudo da subversão multiforme, sempre à espreita. 

Foi momento fulgurante que nos ilumina até hoje, culminância de um con
senso quase geral que, brusca e decisivamente, se sobrepôs, como um raio de 
verdade e de fé, à polarização entre doutrinas e crenças vlsceralmente anta
gônlcas. 

Momentos como esse têm sido raros em nossa vida republicana, na qual 
apenas outubro de 1930 representa, também, um marco tão decisivo na História 
da Nação. 

Muito áspera foi e está sendo a jornada que vivemos a partir de 1964. Os 
resultados alcançados são, porém, indiscutivelmente, positivos, marcantes mesmo. 
Não há como honestamente negá-los. Embora as estatísticas - na sua desnuda 
e crua linguagem ·aritmética - mostrem o quanto há de desigualdade, de ca
rência ainda, de miséria até mesmo, no complexo espectro da vasta e pluralista 
sociedade brasileira, a nossa pujança, apesar de tudo, não é desmentida, antes 
comprovada, pela sobrevivência e capacidade de real progresso em tão rudes 
condições de vida e de trabalho. O que vale, em verdade, é comparar a situação 
atual com a que existia em princípios de 60 e mensurar, adequadamente, a 
extraordinária distância p·ercorrida. E, mais ainda, verificar quanto resta por 
fazer-se e construir, para a maior grandeza da Pátria - poderosa, democrática 
e justa - e o crescente bem-estar de nosso povo. 

Prosseguiremos, pois, com o apoio de toda gente de nossa terra - que 
esperamos merecer, pela firmeza e honestidade de propósitos -na obra magní
fica e histórica da criação do Brasil de amanhã. 

Que o dramático episódio, há lO anos vivido, S·eja confortadora lição e estí
mulo sempre presente, pa·ra que nunca mais permitamos que o sopro da lnsânla 
e da violência. subversiva, dividindo tragicamente a Nação, nos leve às portas da 
falência e da ruína - a ruína e a falência melancólica de um povo jovem que 
ainda não encontrou seu justo lugar na História da Humanidade. Mas que, 
mercê de Deus e pelo seu próprio esforço tenaz, certamente haverá de encontrá-lo 
em futuro próximo." 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
Item 2 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão 
de Redação, em seu Parecer n.o 50, de 1974) do Projeto de Resolução 
n.o 2, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, 
de 1968, n.o 79, de 1970, e n.0 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura 
Municipal de Adamantina (SP) possa contratar um empréstimo, junto à 
Caixa Econômlca do Estado de São Paulo, destinado a financiar o pro
grama viário do Município. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores qu!sar discuti-la, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
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Encerrada. A r.edação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 362 do Regimento Interno. 

ll: a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 2, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42 inciso VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte ' 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.o 79, 
de 1970 e n.0 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de 
Adamantina, Estado de São Paulo, possa contratar empréstimo, junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar o pro
grama viário do Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ll: suspensa a prcibiçáo constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 

de 1968, revigorada p~las de n.0s 79, de 1970 e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Adamant!na, Estado de 
São Paulo, eleve em Cr$ 800.000,00 (oitocento3 mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo 
com a Caixa Económica do Estadc de São Paulo, destinado a financiar a execução 
de obras de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, em prosseguimento ao 
programa de desenvolvimento do setor viário do Município. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esta Presidência esclarece o Ple

nário que ao início da Sessão anunciou a presença de 25 Srs. Senadores. Neste 
momento, logo ao iniciar a Ordem do Dia teve a comunicação de que a lista de 
presença acusava o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Por isso, iniciou a 
discussão· e votação da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Item 3: 

Requerimento n.o 21, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres, requerendo transcrição, nos Anais do senado Federal, das palavras pro
feridas pelo Excelentíssimo Senhor P'residente Ernesto Geisel, quando da pri
meira reunião do seu Ministério apresentando as diretrizes do Governo. 

Nos termos da alínea b, do art. 372 do Regimento Interno, esta Presidência 
declara a matéria prejudicada, em virtude da aprovação do Requerimento n.o 20, 
de 1974, de autoria do nobre Sr. Senador Petrônio Portella. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Passa-se à vota:ção do Requerimento n.o 49, lido no Expediente, de urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara n.0 17, de 1974. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da 

matéria. , . • 
Discussão, em turno unico, do ProJeto de Lei da Camara n.0 17, de 

1974 (n.o 1. 779-B/74, na casa de origem>, ql:!e alter~ o Quadro da Secre
taria do Tribunal do Trabalho da a.n Reglao, e da outras providências 
(deU)encl:endo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Heitor Dias o parece·r da Comissão de Serviço 
Público Civil. 

o SR. HEITOR DIAS (Para. emitir parecer.) - Sr. Presidente, _Srs. Senadores: 
o S-enhor Presidente da República, atendendo a uma sollcltaçao do Tribunal 
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Superior do Trabalho, submete à nossa consideração projeto objetivando alterar, 
provisoriamente, o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da a. a Região. 

Ao justl:ficar sua so!lcitação, o Pr·esi~ente daquela Corte alegou que o seu 
Quadro de Pessoal está desa.tualizado e não mais atende às necessidades do 
serviço, pois a Justiça do Tr.abalho da a.a Região, em virtude do aumento dos 
feitos trabalhLstas, tem que c·riar mais 11 Juntas de Concilla:ção e Julgamento. 
Acentuou, ainda, que o referido órgão deve adruptar-se às exigências da Reforma 
Administrativa preconizadas pelo Decreto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

O Departamento Administrativo do Pessoal Civil, chamado a opinar sobre o 
assunto, manifes.tou-·se favoravelmente, desde que observada, na medida do 
possível, a equivalêncta de denominação, atribuições e símbolos dos respectivos 
c!lJrgos, com os do Tribunal Superior do Trabalho, so!icl!tando, também, algumas 
modificações no antea>rojeto. 

A ;proposição, no art. 1.0, determina que o Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Th'ibunal Regional da 8.8 Região fica alterado de acordo com os Anexos A e 
B. Os vencimentos dos seus funcionários passarão, ex vi do parágrafo único, a 
ter os seguintes valores: 

a) Técnico de Serviços Judiciários 
Classe B -Cr$ 2.318~,00 

Classe A - Or$ 1.987,00 

b) Auxiliar de Serviços Judiciários 
Classe B - Cr$ 990,00 
Cl!liSSe A - Cr$ 839,00 

o art. 2.0 cuida da:s condições para o provimento inicial dos cargos acima 
referidos, exigindo concurso público d•e provas ou de provas e títulos, sendo 
que para os cargos da classe inicial de Técnico de Serviços Judiciários, exige-se 
a apresentação de diploma de Curso Superior de Direito, Economia, Contabilidade 
ou Administração e para o:s de classe inicial de Auxiliar de Serviços Judlciários o 
certificado de conhecimentos equiva.!entes à conclusão do ensino ~e 2.0 Grau. 

Perm~te o art. 3.0 o acesso à classe inicial da série de classes de Técnico aos 
ocupantes da classe final de Auxiliar, na forma de regu1am·entação a ser baixada 
pe:o Tribunal. 

Quanto aos cargos em Comissão, assegura o art. 4.0 , que serão idênticos aos 
correspondentes do Poder Executivo. 

O art. 5.o estipula qU'e as gra.tificações para retribuir o regime de tem:po 
integral e dedicação exclusiva e o serviço extraordinário a ele vinculado serao 
calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo Decreto-lei 
n.0 1.1'50, de 3 de fevereiro de 1971. 

o art. 7.0 fixa o prazo de 90 (noventa) dias para o ruproveitamento das 
diversas categorias de funcionários, determinando seu parágrafo único que a 
citada: providência obedecerá a c·ritérios sel·etivos, inclusive por meio de trei
namento intensivo e obrigatório. 

A gratHicação adicional por tempo de serviço dos funcionários abrangidos 
pela proposição em apreço será, de acordo com o art. g,o, igual a dos funcionários 
do Poder Executivo, ou seja, de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio. 

Os arts. 11, 12 e 13 condicionam as des.pesa,s decorrentes da Lei à existênda: 
de dotações orçamentárias próprias e à adoção dos mesmos nív·eis do Executivo. 

Verificamos, do exposto, que o Projeto em tela decorre de nece~sidades ina-
diáveis do Tribunal Regional d,o Trabalho da a.a . - • 
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Vale ressa:Itar que o projeto conta, ainda, com o beneplácito do DASP a 
quem está Meta a matéria. 

Notamos, também, que fo.ram atendidos os preceitos constitucionais e legais 
que regem a matéria, como bem demonstra a análise de seus articulados. 

Isto posto, ma:nifestamo-nos favoravelmente à proposição. 

1!: o nosso par.ecer. 

O SR. PRESIDEN'rE (Antônio Carlos) - A Casa ouviu o parecer da Co
missão de Serviço Público Civil. 

Solicito ao nobre Senador Ja~bas Passarinho emitir o parecer da Oomissão 
de Finanças. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Projeto de Lei da Câmara n.0 17/74 (n.0 1.779, de 1974, na origem) "a:tera 
o Quadro de Pessoal d·a: Sec·retaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8.3 

Região, e dá outras provLdências". 

A prop·osição ora em a,preciação acaba de receber do nobre Senador Heitor 
Dias, pela Comissão de Serviço Público Civil, ·em seu parecer, explicação quanto 
à sua fundamentação. Ela está centralizada:, em primeiro lugar, na modificação 
natural decorrente do Decreto-lei n.0 200 e, em segundo lugar, - a que eu daria 
prioridade, pela sua importância - pela necessidade de acréscimo de onze Juntas 
de Concilia:ção e Julgamento na a.a Região do Tribunal Regional do Trabalho, 
que tem sede em B-elém, Pará, como se sabe. Estas onze Juntas de Oon-cll!açã·O 
e Julgamento illJiPunha-se, há bastante tempo, serem criadas. Felizmente, agora, 
com a sua constituição, é natural que se dê à Secretária do Tribunal Regional do 
Tl1a:balho da a.a Região os instrumentos :próprios .para a execução de suas tarefas. 

Sobre o processa-do f·8i ouvido o DASP, que se manifestou favoravelmente, 
desd-e que observados, na medida do possível, a equivalência de denominações, 
atribuições e símbolos dos cargos daquela Corte, com os do Tribunal Superior do 
Trabalho, a~ém de alguma:s modificações de pequena monta. 

Verificamos, d·o exame da proposição, que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais e legais que regem a matéria, além de se originar de necessidades 
imperiosas d·a:quele Tribunal. 

Notamos, ainda, que os arts. 11, 12 e 13 condicionaram todas as despesas 
àecorrentes do projeto à existência de dotações orçamentárias, a,tendidos os 
valores e princÍIJ)Ios atribuídos a cargos igua:!s no Executivo. 

Ante o el!lposto, ma:nif·estamo-no.s, favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A casa aca.ba de ouvl·r o parecer 
da oomissão de Finanças. Os pareceres são fav·oráveis. 

completada a instrução da matéria, passa-se à sua: apreciação. 

Em discussão o pl.'ojeto. 

Se nenhum dos nobres Srs. Senador·es quiser fazer uso da palavra para 
discuti-lo vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

' 
Está encerra:da. 

Passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores que concordam com o Proje•to de Lei da Câmara n.o 17, de 
1974, queiram perman·ecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. A matéria vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprova:do: 

PROJETO DE LEI D~ CAMARA N.0 17, DE 1974 
(N. 0 1. 779-B/74, na Casa de Origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Altera o Quadro da Secretaria do ITribuna:I Regional do Trabalho da 
s.a Região, e dá outras providências. 

O Congresso Nl);cional decreta: 
Art. 1.0 O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tr~bunal Regional do Trabalho 

da s.a. Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos A e B 
desta lei. 

PaA"ágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantas do Anexo B, 
referido neste artigo, até que seja implarutada: a sistemática ~revista na Lei 
n.O 5.645, de 10 de dez.embro de 1970, terão os seguintes valores mensais: 

a) Técnico de Serviços Judiciários: 
Classe B- Cr$ 2.383,00 
Classe A - Cr$ 1. 987,00 

bl Auxiliar de Serviços Judiciários: 
Classe B - Cr$ 990,00 
Classe A - Cr$ 839,00 

Art. 2.0 O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 
Judiciá·rios e da de Auxillar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoa:! da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8.a. Região será feito mediante 
concurso público de provas ou de provas e títu:os, exigindo-se dos candidatos à 
primeira apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores de 
Direito, Economia, contabilidade ou Administração ou prova de seu provisiona
menta em níY"el superior e, dos candidatos à segunda, a de c·ertificado de conhe
cimentos equivalentes à conclusão do ensino de 2.0 grau. 

Art. 3.0 É permitido o acesso à classe inicial de Técnico de Serviços Judi
ciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços Judiciários, na forma 
da regulamentação que vier a ser ~!~provada pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da a.a. Região, observadas as exigências legais. 

Art. 4.0 Os vencimentos dos cargos em comiSsão do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8.a. Região, constantes do 
Anexo A, são os fixados .pa:ra os símbolos correspond·entes aos do Poder Executivo, 
observado o princípio estabelecido nos §§ 1,0 e 2.0 do art. 1.0 da Lei n.o 4.3~5, de 
26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 Observada a legislação aplicável à espécie, ·as gratificações para 
retribu~r o regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço extraor
dinário a ele vinculada a que se submeterem os ocupantes dos carg>os de que 
trata esta lei, serão calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados 
pelo Decreto-lei n.0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base, com re
ferência à c!asse B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 22; 
para a classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para a: 
classe B de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; e para a classe 
A de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16. 

Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime de que trata: este ar
tigo, calculadas as r·espectivas gratificações sol>re os val·ores dos vencimentos 
básicos fixados pelo Decreto-lei n.o 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes 
dos catgos não incluídos nos Anexos A e B desta lei, observada a corresp·ondên
cia entre símbolos e níveis prevista: na Lei n.0 5. 685, de 23 de ju~ho de 1971. 

Art. 6.0 Os cargos de provimento em comissão relacionados no Anexo A 
serão automaticamente incluídos no regime de tempo integral e dedicação ex
clusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada nor
mal de ·· · · 
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Art. 7.0 No prazo de 90 (noventa) dias, constados da vigência desta Lei, os 
atu~is ocupant~s do~ cargos elfetivos de Oficial Judiciário PJ -3, PJ -4 e PJ -5 po
derao .'ler a.prO'Ii'eitados em car.gos da cla.'lse B e os ocupantes dos cargos -efetivos 
de Auxiliar Judiciário PJ-6, PJ-8 e PJ-9 Of.lcial de Administração 16-C 14-B e 
11.!-A, [)epos!Jtárlo PJ-6, Almoxarife PJ-6.' e Avaliador PJ-7 em cargos cia: classe 
A, da série de classes de Técnico de Serviços Judiciários; 'e os atuals ocupantes 
das. cargos elfetlvos de Auxiliar de Admlrustração 10-B e 8-A e Porteiro de Au
ditório PJ-8 ou Ohelfe de Portaria 13, poderão ser apr·oveltados em cargos da 
classe B da série de cLa:sses de Auxiliar de Serviços Jud1clárlos. 

Parágrafo único - O ap·roveltamento de que trata e.ste artigo obedecerá a 
critérios seletivos, inclusive, por melo de treinamento intensivo ·e obrigatório, 
que serão estabelecidos para os cargos de cada série de classes. 

Art. 8.0 
- Fica a:s.segurada a situação pessoal do atual ocupante do cargo 

efet!vo de Distribuidor PJ -3, o qual será suprimido quando vagar, 
Parágrafo único - O funcionário de que trata este artigo poderá optar 

pela percepção d'O vencimento de seu cargo ef·etlvo, acrescido da gratificação 
fixa de 20% (vinte por cento), calculada: so·bre o valor do simoolo do carg.o em 
comissão correspondente, na forma do disposto no § 2.o do art. 1.0 da Lei n.0 

4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 9.0 A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários 
abrangidos por esta lei será concedida na base de 5% (cinco por cento l por 
qülnqüênio de elfetivo exeDcic!o, até 7 (sete) qülnqüênios, calculada: sobr·e o res
pectivo vencimento-base. 

Art. 10 A diferença porventura verificada em cada caso, entra a impor
tância que o funcionário venha per.cebendo, a titulo de vencimento e gratifica
ção adicional por tempo de serviço, e os novos v.:;t"ores a: que fará jus em decor
rência do dl~osto nesta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente Iden
tificável, insusceptível de quaisquer rea;justes supervenlentes e, em virtude dela, 
não se estabelecerá nenhuma dlscriminação nessas .concessões. 

Art. 11 O Tribunal Regional do Trabalho da 8.a Região, observados Q.!l 
limites das d•otações orçamentárias e.>tabelecerá a classificação das funções 
gratificadas e de representação de gabinete, com base nos princípios e v.alores 
fi~a:dos no Poder Exe<:utivo. 

Art. 1.2 O provimento dos <:argos criados por esta lei fica condicionado 
à existên<:ia de recursos orçamentários suficientes e ade•quados. 

Art. 13 As despesas com a execução desta lei serão atendidas com os re
cursos orçamentários próprios do Trl!bunal R.e.gional do Trabal!ho da s.a Região. 

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Cargo 
ou 

Função 

1 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

ANEXO "A" 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO 

/Cargos de Provimento em Comissão 

SITUA:ÇAO ANTERIOR S·ITUA:ÇAO NOVA 

Símbolo Cargo 
Denominação ou Denominação 

Função 

Dlretor da Secretaria do 1 Dlre.tor Geral 
TRT PJ 1 Secretário do Tribunal 

Símbolo 

1-C 
1-C 

Secretário d'o Presidente PJ-•1 1 Secretário da Presidência 2-C 
Dlretor de Serviço IPJ-2 8 Assessor 2-ü 
Chefe de Seção PJ-3 2 Dir·etor de Se•cretaria 2-G 
Chefe do Protocolo PJ-4 7 Dlretor de Serviço 3-C 
Ohefe de Seção FG-4 1 Secretário da Correge-
iDlstrlbuldor PJ-3 dor! a 5-C 
Distribuidor FG-4 2 Distribuidor 5·0 

~ 
r-
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A:NEXO "B" 
JiUS'I1IÇA DO 'IRA.BAWO DA OITAVA !RJEGIAO 

Cargos de Provimento Efetivo 

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA 

Carg~o Símbolo Cargo 
ou Denominação ou ou Denominação Classe 

Função Nível Função 

5 Of1clal Judiciário PJ-3 40 Técnico de serviços 
7 Oficial Judiciário PJ-4 Judiciários B 

lO 22 Oficial Judiciário iPJ-5 
10 Auxiliar Judiciário PJ-6 
10 Auxiliar Judiciário PJ-8 
1'5 Auxiliar Judiciário PJ-·9 
5 Oficial de Administra-

ção 16-C 
9 Oficial de Administra-

ção 14-B 
13 OflcLa:l de Administra-

ção 12-A 
1 Depositário PJ-6 
1 Almoxa:r1fe PJ-6 
1 65 Avaliador PJ-7 82 12ll Técnico de Se·rviços 

27 Auxiliar de Administra- Judiciários A 
ção 10-iB 

27 Auxiliar de Administra-
ção 8-A 

8 Por,teiro de Auditório PJ-8 73 Auxi!iar de Serviços 
11 73 Che·fe de Portaria 13 Judiciários B 

65 138 Auxiliar de Serviços 
Judiciários A 

O SR. PRESIDEN'l1E (Antônio Carlos) - Es.tá esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

·Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro, ainda por cessão 
do nobre Sr. Senador Virgílio Távora. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, como contri
buição ao Governo, para a ex·ecução de sua anunciada política d.e desenvo:vl
men+o com segurança e com justiça, tra~mos hoje ao debate do Senado alguns 
dados objetivos sobre a e.volução do salário mínimo no Brasil. 

Esses dados são fundamentalmente os seguintes: 
l.o 

Nos últimos dez anos o índice de produtividade nacional cresceu 56% e o 
salário mínimo real baixou 55%, isto é, o País ficou 56% mais rico, mas a,queles 
que dependem do salário mínimo ficB~ram 55% mais pobres. 

Os dooos calculados ano a ano constam do quooro anexo a·o presente dis
curso. (V, quadro n,o l.l 

2,0 

A evolução do salárlo mínimo, em termos reais, vem seguindo uma q\lleda 
contínua. Calculada a desvalorização da moeda, o salário mínimo de 1958 seria 
hoje equivalente a 600 cruzeiros, de acordo com os dados do cus~o de vida da 
Fundação Getúlio Vargas, e superior a 900 cruzeiros, d·e acordo com os índ!ce.s 
do DLEESE. Os dados constam do documento n.0 2, que requeremos seda consi
derado parte Integrante do ~resente pronunciamento. (V, quadro n.o 2,) 
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a.o 
Essa situação contrasta frontalmente com os objetivos da política salar!al 

definidos pelo Governo e fixados na lei. Eis a palavra do Governo Costa e Silva, 
no seu plano de desenvolvimento: 

"Os assalariados têm o direito de melhorar de vida, de acordo com o cres
cJ.m.ento do Pais." 

E no "Progr.ama de Ação Econõmica do Governo", do Presidente Castello 
Branco, que fixou as bas.es da po:ítica salarial, se declara expressa-mente: 

"A polí'ica de salário.s visa a assegurar não ap·enas a manutenção 
da média dos salários reais nos dois últimos anos mas também a eleva
ção dos mesmos salários na proporção do aumento da produtividade" 
(p. 83) o 

O texto da lei também é claro: o Decreto n.0 54.228/64 e a legislação pos
terior determinam que no reajuste do salário se acrescente "um indice r.elat:vo 
ao aumento da produtividade no ano anterior", e;xjatamente para assegurar aos 
assalariados essa ;participação !Proporcional no crescimento do País. 

4,0 

Para o não cumprim.en+o da política salarial definida nos programas de 
Govern·o, contribuiu decisivamente o cálcu:o do índice de produtividade. Pois 
os órgãos ofici.ais vêm fixando esse índice, para efeito de salários, em bases 
inferiores à produtividade real. 

Os dados e os cálculos comparados, ano a ano, c-onstam do quadr-o n.0 1. 
O cálculo da produtividade para fins de salário foi sempre feito em índ.!ces 

inferiores a produtividade declarada pelo Governo, para os demais efeitos. 
Se o Governo quer a verdade cambial, a verdade tributária ·e outras verdades, 

há de querer também a verdade .salarial. 
5,0 

Em virtude desses err.os acumulado.3, os benefíc!os do desenvolvimento bra
sileiro estão sendo injustamente distribuídos. 

Quem o reconheceu, de forma clara e corajosas, é o Pr.esidente Gels·el em 
sua fa:a ao Ministério, onde declara que pelo Censo de 1970: "As de,~[gualda.c!es 
individuais de renda se mostram muit::> -mais ac·entuadas ·entre nós do que 
na maioria dos países do mundo ocidental"; e acrescenta: "os beneficias do de
senvolvimento, na década de 1960, foram colhidos em sua maior parte, pela 
camada mais rica da população". Ou, em termos adaptad·o.s aJO calO pr.es·ente: 
uma pequena maioria bem situada ganha cada vez ma's e a massa da uoDnlac:io 
que depende do salário mínimo recebe cada vez menos. Essa desprpporção está-se 
agravando com sérios prejuízos para a paz social e a própria segurança naci-onal. 

Eis uma amost~a obj,etiva .e significativa: alguns países estabelecem em lei 
o limite máximo permitido en're o menor e o maior salário. Na Inglaterra esse 
limite é de 17 vezes, Isto é, nenhuma remuneração ·poderá ser superior a 17 
vezes o menor salário do País. Outros países, e muitos autores, fiXIam em 12 V·ezes 
esse limite, o que significaria que um homem precisaria traba:har um ano pa1·a 
receber o que outro ganha num mês. 

No Brasil, tivemos uma lei que fixou esse limite em 18 vezes. 

Perguntamos: qual é hoje, no Brasil, essa relação entre o maior salário e o 
salário mínimo? Vou apontar apenas um dado, entre muitos outros que se po
deriam indicar. Os D!retores das Autarquias Municipais de São Paulo •êm a sua 
:remuneração fixada, por lei, numa proporção relativa aos ·salários mínimos. 
Quantos salários mínimos? 12, 17, 18, 20? Não, 56 salários m!n·imosl Note-se: 
em si mesma, essa remuneração não é excessiva, pois ele corre.sponde à remu
neração normal de um .bom engenheiro, economista, advogado ou arquiteto 
numa empresa privada. O absu11do é que .aJguém, trabalhando todo o mês 
ganha 56 vezes menos... ' 



- 4:!6-

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a p€-rmite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 
o sr. Jarbas Passarinho - A V. Ex.", a,o Presidente desta Ca,sa e aos STs. 

Senad·~res, gostaria de dizer que vejo. com a maior tristeza, nós, SenadoTeS, a. 
diScutir salário mínimo. Praza aos ceus, Sr. Senador Franco Montoro, que os Se
nadores que me substi'uir·em, nesta Casa, dentro de algtl!Il.s anos mais, possam 
discutir qualificação profissional d·e mão-de-obra; valorização do homem pela sua 
qualificação, que é definitiv.a, e não melhorias ruparentes de salário através de 
d·ecr.etos. v. Ex.o., de cuja inteligência já estou sendo até, com freqüêncla inusi
tada, um dos maiores proclamador.es, sabe que há paí.ses que fogem dessa r.egra 
de fixar salários mínimos como sistema d·e policiamento da política salarial. 
Numa lição magnífica de economia num só vo;ume, diz precisamente Hazlltt que 
a lei que fixa o salário mínimo significa uma arma de dois gumes, porque é 
limitada ao combate do mal dos salários baixos, .e o seu possível bem sobr.epor
se-á ao seu possível mal, exatamente, apenas, na proporção dos seus modes+os 
obje.tivos. ora, V. Ex.o., que f·oi Ministro do Trabalho, citou, ainda há pouco, uma 
palavra em sentido global do saudoso Presidente Costa e Silva. E poderia ter 
citado, também. a .palavra dO eminente ·e insigne Presidente Médici, que igual
mente reconheceu a má distribuição da renda no Brasil, numa frase que foi .alta
mente proc:amada e publicada em línguas diversas. D'sse S. Ex." que "a econo
mia vai bem, mas o poVlo vai mal". Apelo apenas para os propósitos e1evadíssimos 
de v. Ex.a, para a cultura d·e V. Ex.a, ,para a conduta do Senador que admiramos, 
'Pedindo .que nã·o confunda polí+ica sa1arial com política de salário mínimo. Sa
bemos como se dá o aumento doe uma pro:iut!v~dad·e, que pode crescer por auto
mação, por melhoria da tecnologia que se faça aplicável ruo processo produtivo; 
que pode cres•cer por melhor gerência e também pela remuneração de p.e.ssoal, 
e d·eva crescer por e:a. Tem V. Ex.a em m1m um aliado firme, quando defende a 
-distribuição .equitativa da renda naci-onal - ·e isso daria marg.em ljJara V. Ex.a, 
possivelmente, escrever tratados a r.espoeito. Mas a minha tese, como Ministro do 
Trabalho do Presidente Costa e Silva, fundamentalmen~e. foi a de que devería
mos assegurar ao trabalhador aquilo que lhe dá o ganho d·efinitlvo e a vantagem 
'Permanente, que é a qualificação profissional, c,omo tiv.em1os oportunidade de 
por em prática através de projetas-piloto, que .s•e iniciaram nas Capitais dos Es
tados de V. Ex.", de Minas Gerais e do Rio Grand.e do Sul, onde ,começamos a 
experiência com mil trabalhador.es, que eram apenas auxiliares de estucador, de 
bombeiro e d.e carpinteira, toda uma gama de auxiliares que, de um modo geral, 
está ligada a esse sa:ário mínimo, fazendo cursos de não mais de 60 horas, em que 
se associavam, para sua realização, ·O Míni.s•ério do Trabalho, o SESI e o Banco 
Nacl·onal da Habitação. Vimos, então, que esses servidores não-qualificados trans
formavam-se em prof!ssi<mais s·emiqualif!ocados e qualif!.cados. A partir desse 
instante, eles eram buscados pelo mercado de oferta de trabalho, com o cresci
mento imediato d·o,s s•eus salários, entre o mínimo de 50 e o máxim·o d'e 80%. 
Este, o aumento irredutível! Esta, a vantagem para o tra;balhador! V. Ex.", que 
V·em do Estado mais p:deroso da União, sabe, por exemplo que o salário mínimo 
não diz coisa nenhuma aos metalúrgicos da terra de V. 'Ex.a Por quê? Porque 
os metalúrgicos são classificados e qua:ificados pr·ofissionalmente. Têm portanto, 
um piso salarial ond·e nenhum deles se preocup,a com salário mínimo. A minha 
esperança, como .brasileiro que ,vê entrar a .sua vida na fase da maturidade, no 
começo da curva d_esc•endente, e qu!l um dia, nesta .casa, se discuta qualificação 
profisSional de mao-de-opra, e n.ao se l?_retenda corrigir, impo.ssivelmente, a 
diversidade de remuneraçao e de d1stribuiçao de renda através de de·cr.etos, cujos 
·efeitos são. como V. Ex." sabe tanto quanto eu, extremamente aleatórios, duvido
sos, e imediatamente consumidos pela corr.eção do custo de u+!!!dade. Faço, por
tanto, a V. Ex." a homenagem de reconhecer o alto propósito com que V. Ex." 
defende esse princípio, porque, infelizmente, uma boa parte da mão-de-obra 
·brasileira ainda está amarrada ao salário mínimo. Ni.s,s.o, o discurso de V. Ex." 
'é inteiramente pert!nente, mas, o meu desejo é que um dia os Francos Montoros 
do futuro pudessem saldar aqui a desnecessidade de se falar de lei que fixe 
salário mínimo no Brasil. 

O SR FIM!NCO MONTORO - Estou de pleno acordo com V. Ex." quando 
diz: "que os Francos Montaras do futuro não precisem tratar do salário minimo". 
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<Mas, não estamos no futuro e, sim, no presente. Faço, portanto, um apelo a 
·V. Ex.": que o Senador Jarbas Passarinho de hoje esteja com o Franco Montoro 
tte hoje, para que discutam·os sobre a no~sa real!dade atual e concreta e não 
sobre as nossas aspirações e os nossos sonh<J.s, que são justos, mas que ainda 
estão para chegar. Atualment·e, milhões de brasileiros vivem no regime do salário 
mínimo, que é a realldad·e no Brasil de hoje. N<Js próximos dias, o Gov.ern<J vai 
fixar os novos níveis do salário mínimo. Os jornais já noticiam que os Ministros 
da Fazenda e do Trabalho, o Chefe da Casa Civil e o próprio Senhor Presidente 
da República es'ão pr·eocupados com essa fixação. Por Isso, estou procurando 
oferecer uma contribuição o:bjetlva, lembrando ao Governo que não é suficiente 
realizar uma slmpJ.es deflação c.om base nos dados do ano passado, mas é preciso 
ter presente a sér:e acumulada de desvalorizações que v.em sofrendo o salário 
mínimo. · 

Concordo com a distinção de V. Ex." Há uma distinção entre a política do 
salário mínimo e a política salarial em geral. Mas, hoje, estamos expressamente 
nos ocupando apenas do salário mínimo, que é uma parte do problema mas 
parte não desprezível. .. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n me permi·te um aparte? 

O SR. FRANCO MONTRO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.n 
O Sr. Virgílio Távora - O nobre Senador Jarbas Passarinho, que ainda está 

pouco acostumado a lidar com a matreirice in'electual de V. Ex." ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Isso é maldade de V. Ex.a. 

O Sr. Virgíli.o Távor•a - . . . não deixou que V. Ex.n chegass·e até o fim da 
sua oracão, ou pelo menos delineasse todo ·O S·eu raciocínio para então responder. 
V. Ex.a deve ter notado que, obedientes ao sistema com que fazemos proceder as 
nossas discussões, estávamos tomando nota de suas aflrmat:vas para depois dar 
uma resposta global. 

O SR. FRANCO MONTORO - Matreiramente. 

O Sr. Virgílio Távora - Talvez aprendido com V. Ex." (•Risos.) Assim nós 
dizíamos: núm·ero um - assunto este já, não só discutido, super, ultradiscutido 
nesta Casa. Aqui já foi afirmado - nunca ninguém negou - que em uma época 
houve achatamento salarial, e no caso do salário mínimo, que se aprofundou esse 
achatamento, mas que,. depois, foi paulatinamente sendo esse piso r.ecupe·rado. 
Número dois - a significação relativa do salário mínimo, quando estudamos a 
distribuição de renda, também mostramos que se trata d·e alg·O que tem de ser 
tomado ·em •.ermos bem relativos. Não adianta dizer-se que a massa d·os traba
lhadores rurais tem salário mínimo, ou está abaixo um pouco desse salário mí
nimo. É pr-~cis·o ·que se faça a c·omponente outra de vida que o. trabalhador ur
bano não tem. Mostramos, também, que, quanto à conc·entração profissional 
- de.sculp.e-nos o noobre repres.entante do Pará por lhe tomar a Idéia, mas aqui 
já foi ela bastante percutida - uma das molas-mestra que achamos e que dis
semos rpor várias ve:?Jes para esta diminuição das diferenças d·e rendas, qu.e são 
flagrantes, que não .são de agora, mas que são herdadas, não de 10, 15 ou 20 
anos, mas a própria es•rutura ... 

O SR. FRANCO MONTORO- Que se vem agravando ... 

O Sr. Virgílio Távora - Vem justamente pela necessidade de capacitar o 
ilustre obreiro da nossa grandeza, que é o operário. 

O SR. FRANCO MONTORO - Isso é necessário, mas não é suficiente. 

O Sr. Virgílio Távora - Mas mostramos, também, que essa concentração se 
derivou, em grande parte, - provado por estudos, que até hoje não foram con
testados - da disparidade que existe hoje entre a mão-de-obra qualificada e a 
mão-de-obra não-quaUflcada. Agora, querer de uma só vez que todo aquele acha
tamento anterior, aquela defasagem do salário mínimo seja consertado por uma 
decisão gov·ernamental, por um decreto, seria a mesma coisa que querer - e 
V. Ex.n entende de Economia ... 
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o SR. FRANCO MONTORO - Não estamos querendo Isto. A correção pode 
ser gradual. 

o Sr. Virgílio Távora - Mas é o que justamente está sendo feito: gradual
mente. Agora mesmo, veja V. Ex." - o que o Sr. Ministro da Fazenda acena? 
É que ao salário mínimo vai-se dar a ordem de grandeza um aumento na base 
de 18 a 20%. O que extra-oficialmente se tem - não vamos discutir os dados 
- oficialmente temos que os aceitar. o que oficialmente é dado como aumento 
de custo de vida? Não são os 20%. V. Ex." poderá discutir se o índice está certo 
ou não. Mas, isso será outros seiscentos mil réis. Por exemplo, dentro ... 

O SR. FRANCO MONTORO- O dado oficial aproxima-se dos 20%. Os dados 
oficiais do ano passado foram delicadamente contestados pelo Ministro da Fa
zenda, ao declarar que os últimos dados verificados pela Fundação Getúlio Vargas 
ao declarar queos últimos dados verificados pela Fundação Getúlio V:argas 
demonstram que a inflação havia s1do, realmente, maior do que aquela que havia 
sido anunciada. 

O Sr. Virgílio. Távora- V. Ex.n verá que quando aqui apresentamos os dados 
será escondido. Não tenho dúvidas daquele nosso sistema; nada esconder, pôr 
a verdade, só a verdade. 

O SR. FRANCO MONTORO - O que digo a V. Ex.n está nos jornais. 

O Sr. Virgílio Távora - Não precisa estar nos jornais quando apresentado 
dados exatos, como V. Ex." verificará que não há aquela diferença de um bilhão 
de dólares - está recordado da nossa discussão com o ilustre representante de 
Alagoas - quanto às importações de 1973. Então, diríamos a V. Ex.": não é 
possível da noite para o d' a querer, mercê de decreto, resolver problemas de distri
buição de renda, de desigualdades sociais, que não vêm de hoJe nem de ontem, 
mas de há muito tempo. V. Ex." fique muito tranqüilo, que há uma politica geral, 
e já aperfeiçoada neste Governo, dos aumentos. Podemos até adiantar, que -
permita-nos agora referir-nos um pouco à política salarial; estávamos falando 
de salário mínimo - como teremos reajuste automático na política salarial, 
vamos tê-lo também para a indústria, ou um mecanismo semelhante. Era um 
do3 assuntos que !riamos percutir nesta ou noutra sessão: um mecanismo seme-

11 ante será montado. Tem que hav·er sempre uma absorção de aumento de 
insumos pelo aumento de produtivid!lide, porque não adianta aumentar em 20% 
o preco de uma mercadoria e aumentar, na mesma percentagem, o ganho da 
classe' que a vai usufruir. Então, uma parte tem que ser absorvida, Mas diria 
V. Ex.~': "Não, só o foi pelo trabalhador; Isso é uma injustiça". Estamos justa
mente fazendo a mesma coisa na indústria, com os aumentos decorrente3 de insu
mos. V. Ex.a breve o constatllll"á, podemos adiantar-lhe. É só esperar, talvez na 
semana que vem ou na outra. Nós teremos também absorção, à custa de maior 
produtividade das indústrias, desse aumento de preço de insumos que vem da 
Inflação importada. Então, há uma coerência no todo; não há apenas o sacri
fício, tão proclamado, de uma classe. Não. Vai o consumidor e vai o produtor 
arcar com ônus sim!le. 

O SR. FRANCO MONTORO - ~peremos que isso ocorra e viremos aqui 
aplaudir o Governo por essas medidaa. 

Mas quero tornar claro que ao apontar esses desníveis não temos a pretensão 
de que eles sejam corrigidos de uma só vez, por um simples decreto. 

Vamos concluir nossa intervenção com um apelo ao Governo para que 
"comece a corrigir essa defasagem, que vem sendo sistematicamente agravada". 

o que queremos é que se comece a corrigir. O aparte de V. Ex." nos ajuda a 
precisar o nosso pensamento. Seria realmente utópico se pretendêssemos, em 
um único ato, corrigir todo o desvio verificado. Mas, que se comece a corrigir; 
que se comece a seguir uma linha diferente. porque os dados que apresentamos 
revelam que ano a ano a produtividade é cada vez maior e o salário mínimo é 
cada vez menor. São linhas que caminham no sentido antagónico, em contraste 
com o gráfico constante do Plano Oficial que colocava paralalas as duas linhas, 
caminhando no mesmo sentido. O que pedimos, depois de apontar o fato objetivo 
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com dados estatísticos, é que se modifique o sentido desta linha, isto é, que se 
comece a dar não apenas o reajuste de acordo com a inflação, mas um aumento, 
também, proporcional à elevação da produtividade; que se comece a fa!ller isto 
de maneira gradualista, mas de forma positiva. Esperamos que o Governo faça 
Isto. Ternos fundadas esperanças de que esse seja o critério adotado. Para isso 
fazemos a presente intervenção, apontando esses dados objetivos. Que o Governo 
deles torne nota; eles não são criados por nós, mas chegaram a nossas mãos 
através de pesquisa realizada por órgãos competentes, organismos sindicais, 
órgãos técnicos e assessoria do próprio Congresso. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Franco Montara, eu lhe agradeço o 

aparte, que lhe pedi com urna certa insistência para que ele fosse oportuno, porque 
através de V. Ex.a devo dar. de certo modo, urna resposta ao nosso Líder, Senador 
Virgílio Távora. É a segunda vez numa semana que, neste recinto, chamam-me 
os meus colegas a atenção para a minha ingenuidade, diante da matreirice de 
V. Ex.11 ••• 

O SR. FIMNOO MONTORO - Começo a me Impressionar com essas r·efe
rências à minha malícia. 

O Sr. Jarbas Passarinho - . . . ou até urna qualificação mais perigosa. qual 
a do Senador Eurico Rezende que atribuiu a v. Ex.a alta periculosidade mental. 
Entretanto, já estou cansado - embora sejam só duas as vezes - repito, já 
estou cansado de posar neste Plenário de filha de Maria andando por caminhos 
esconsos. Sei me defender, e quando fiz a minha intervenção, foi precisamente 
tentando dissociar duas coisas de natureza doutrinária ... 

O SR. FRANCO MONTORO- E aliás o fez com muita objetividade e brilho. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado. o elogio até me desarmou. Não 

sei se d·everia continuar ... 
O SR. FRANCO MONTORO - Isso talvez faça parte da malícia ... 
O Sr. Jarbas Passarinho - Não Interromperia aqui a linha de raciocínio. 

Quando V. Ex.11 diz: "faço um apelo para que se comece a corrigir esse fato", o 
que queria salientar precisamente, quando tentei deslocar o problema para a 
linha doutrinária - e não para aquilo que está escrito no livro de V. Ex.e. corno 
direito justo- é que não creio na correção através de decr·eto, e, V. Ex.e. também 
não crê. Para mim, que estou em fim de mandato, dizer isto requer alguma cora
gem. Estamos no ano eleitoral, no ano da verdade, e vou enfrentar aqueles que, 
nos jornais, dirão: "- Passarinho defendeu o salário mínimo cada vez menor", 
o que não é verdade. O que estou defendendo é a garantia do horn·em, a garantia 
do respeito à sua dignidade através da sua qualificação profissional e não através 
de medidas aleatórias que não têm garantia no futuro. Então, em primeiro lugar. 
não vejo correção de salário através de decreto e; em segundo lugar, V. Ex." 
citou um ponto ·extremamente importante no seu raciocínio, e este sim. mostra 
que não existe uma sociedade solidária: é quando ternos a chamada "sanfona 
salarial", com imensa distância de fosso entre as classes mais bem remuneradas 
e aquelas mal remuneradas. Mas V. Ex." foi - eu não diria ardilosamente, mas 
Inteligentemente, porque ninguém me conduzirá a fazer o tratamento de V .Ex." 
diferente daquele que eu penso ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Obrigado a V. Ex.e. 
O Sr. Jarbas Passarinho - ... ainda que me chamem, reiteradamente, de 

ingénuo - muito judicioso: chamou a atenção para o fato de que o pagamento 
de técnicos está até bastante condi!llente com a necessidade do mercado brasileiro 
atual. !Graças a Deus é assim. E o que significa o salário mínimo por decreto? 
Se não urna medida proteclonista do Estado que está em face de um problema: é 
o problema do excesso de mão-de-obra não qualificada diante da pequenez da 
oferta de trabalho, ou seja, a demanda de mão-de-obra não qualificada é Imen
samente superior à capacidade de oferta do Pais para esse mesmo s·etor. Então, 
diante disso, procura-se beneficiar e proteger o trabalhador através de urna le
gislação dessa natureza. Ora, o Estado de V. Ex.", segundo dizem os jornais, não 
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faz multo tempo começou a fazer buscas incessantes de mão-de-obra não quali
ficada em outros Estados. Creio que é fato do conhecimento de V. Ex.a O Es
tado de São Paulo começou a pagar muito mais pela mão-de-obra não qualificada 
exatamente porque, com a oportunidade do crescimento dessa produtividade, a 
que V. Ex." se refere, com a abertura em leque das ofertas que aumentam, esta 
mão-de-obra se sentirá atraída para ser não só empregada como, necessaria
mente, qualificada. Termino meu aparte que vai longo e é, até, anti-regimental 
no seu tamanho. 

o SR. FRANCO MONTORO- Mas multo útil e proveitoso. 
O Sr. Jarbas Passarinho- Gostaria de dizer, ainda, que admiro o apelo que 

V. Ex." faz em relação ao tempo presente, e não tanto quimericamente, e não 
tanto ingenuamente, nem quimericamente, como V. Ex.a me qualificou, nem in
genuamente, como me qualifica a minha liderança. 

O Sr. Virgílio Távora - Náol Absolutamente! 
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu, o que deposito é a minha formal esperança 

no Brasil de hoje, Senador Franco Montara, e não no de manhã, para que tenha
mos a posslb!lldade de qualificar mão-de-obra para vermo-nos livres de um pro
cesso que eu chamaria, no fim, de mistificador, porque não corrige, alivia, tem
porariamente, até que a elevação natural do custo de vida, outra vez, a·grave o 
problema. Não venho, aqui, me defender. Fui Ministro de Estado duas vezes e 
quado V. Ex."s atacarem a minha gestão em qualquer dos Ministérios eu sllen
~iare' até que me sinta na obrigação de pedir a palavra e me inscrever para dis
cutir os problemas. Defenderei, isso sim, e inflexivelmente, aqui, a dignidade dos 
dois Presidentes a que servi, que foram os Presidentes Costa e Silva e Emílio Gar
rastazu Médlci. Todas as vezes que por acaso, houver- e não quero que haja
um arranhão na dignidade de qualquer desses homens, eu pedire!, Instantanea
mente a palavra para defendê-lo porque aprendi, no curso da minha gestão de 
Ministro duas vezes a respeitar as intensões altamente dignas de ambos. Por 
lsso devo. apenas dizer a v. Ex.a, enc·errando este aparte, que no período do Pre
sidente Costa e Silva a remuneração do salário mínimo teve, sempre, um reajuste 
:xatamente adequado àqueles números que a Fundação Getúlio Vargas, que 
V. Ex." citou Indicava como sendo os correspondentes ao símile de inflação que 
era o custo de vida. Muito obrigado pela paciência de V. Ex.". 

O SR. FRANCO MONTORO - Agrad·eço o aparte e a contribuição de V. Ex." 
Fazendo justiça quero declarar que uma das poucas correções que me deram na 
política salarial brasileira foi devido a V. Ex.a., no tocante à correção do chama
do resíduo inflacionário. 

V. Ex.a tem o reconhecimento de todos, e é exatamente na mesma linha que 
estamos advogando a correção dos níveis de salário mínimo. Não se diga que 
ele não tem Importância, pois do salário mínimo vivem mllhões de brasileiros. 

No Relatório final do Presidente Médici, no tocante à habitação, nós podemos 
ver este texto: 

"C·erca de 20% do total de famílias urbanas, no Brasil, não possuem renda 
regular, correspondente sequer a um salário mínimo." 

Notem: famillas urbanas não possuem a renda igual a um salário mínimo. 
É o Presidente que fala. 

De outra parte, o Censo estatístico revela, em 1970, que mais de 60% da popu
lação brasileira vive na faixa ou abaixo do salário mínimo. 

Além disso, quantos são os empregados que têm o seu salário fixado propor
cionalmente ao salário mínimo? 

E se nós nos lembramos dos aposentados, que ganham à base do salário mí
nimo? Talvez cerca de um milhão de brasileiros. E as viúvas e órgãos de traba
lhadores, que recebem a sua pensão calculada na base do salário mínimo? É 
mais outra categoria. 

E se nos lembrarmos, ainda, do salário-familia que beneficia, talvez, de!Z mi
lb.ões de trabalhadores? o salârlo-familla é calculado na base do salário mínimo. 
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Então toda vez que desvalorizamos o salário mínimo estamos prejudicando, 
precisamente, essas camadas mais humildes da população. 

6,0 

Voltemos aos pontos que estávamos enumerando. O 6.0 ponto pode ser assim 
formulado: 

Essa situação vem-se agravando e torna desesperadora a situação da camada 
mais pobre de nossa população trabalhadora. Eis alguns da~os sobre o número 
de horas de trabalho necessárias para adquirir a allmentaçao essencial, fixada 
na lei: 

a) para comprar 6 quilos de carne: em 1965 era preciso trabalhar 25 horas 
e 24 minutos, em 1974 são necessárias 65 horas e 57 minutos; 

b) para comprar 6 quilos de pão, que é a ração fixada na lei: em 1965 era 
preciso trabalhar 7 horas e 48 minutos; em 1974 é preciso trabalhar 17 horas e 
13 minutos; 

c) para comprar 3 quilos de arroz: em 1965 eram necessárias 3 horas e 45 mi
nutos; em 1974 são necessárias 6 horas e 32 minutos; 

E, finalmente: 
d) para a compra da chamada "ração essencial", fixada em produtos e quan

tidades pelo Decreto-Lei n.0 399: em 1965 eram necessárias 87 horas e 20 minutos 
de trabalho e em 1974 são necessárias 176 horas e 54 minutos. 

Esses dados, constantes discriminadamente no quadro anexo n.0 3, mostram 
a incontestável e dolorosa perda do poder aquisitivo do trabalhador bras!lelro 
mais hum!lde. 

Esses índices são impressionantes: o operário trabalha para comprar princi
palmente alimentos, e é obrigado a trabalhar três vezes mais para comprar a 
mesma coisa. Este é um dado objetivo. O Governo não pode ficar Insensível a 
esses dados; temos que lembrar esses fatos neste momento ás autoridades res
ponsáveis e contamos com o apoio da nobre Maioria, para levar aos quadros do 
Governo esses dados. Que eles sejam refutados ou confirmados, mas não fique
mos surdos e mudos diante do problema, porque ele é realmente fundamental 
para milhões de brasileiros . Com a decisão a ser tomada nos próximos dias, em 
relação ao salário mínimo, esses milhões de brasileiros vão ter a sua vida, du
rante um ano, marcada por novo índices que irão, constantemente, afetar o seu 
orçamento, a sua vida e a sua morte. 

"Vida e Morte Severina", poderíamos acrescentar; porque os dados sobre mor
talidade infantil, apurados até mesmo na Capital de São Paulo, revelam que 
como conseqüência da desnutrição e outros fatores, em lugar de diminuir, au
menta o índice de mortalidade infantil naquela cidade. 

Mas, para não ficarmos apenas no diagnóstico, vejamos algumas medidas 
que j;ossam contribuir para o tratamento do problema. 

rz.o 
Como evitar o agravamento dessa situação de injustiça que compromete nosso 

processo de desenvolvimento? O momento de começar a corrigir a Injustiça é 
agora, é ao fixar os novos níveis de salário mínimo é ao estabelecer os índices de 
reajustamento para as diversas categorias profissionais. A política salarial está 
na base de uma política social de desenvolvimento. 

O problema. aliás, não é apenas brasileiro. É semelhante em outros países 
e, por Isso, a ONU, através do Banco Mundial, vem insistindo na solução básica 
e !nafastável, para a correção do problema. Sem citar outros tópicos significativos 
do famoso Relatório apresentado à ONU, em 1972, pelo Banco Mundial, desta
camos, apenas, as seguintes passagens: 

"A primeira coisa a fazer é estabelecer metas específicas no plano de de
senvolvimento de cada pais, para o crescimento do ingresso dos 40% mais 
pobres da população. A curto prazo, num período de 5 anos, o ' · · • 
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deve ser o de aumentar a renda dessa setor mais pobre da sociedade. em 
ritmo pelo menos tão rápido quanto o da média nacional." 

É exatamente o que diz a nossa J.el, Infelizmente não cumprida: o reajuste 
dos salários na mesma proporçã9 do aumento da produtividade. E acrescenta 
o relatório da ONU: 

"A longo prazo, num período de dez anos, o objetivo deve ser o de au
mentar a renda per capita da camada mais pobre, num ritmo conside
ravelmente mais elevado do que a média da renda nacional." 

Senão nunca diminuiremos a atual distância entre pobre e ricos e não ca
minharemos no sentido de um des·envolvimento com segurança e justiça social. 

Atualmente, como acabamos de demonstrar (V. quadro n.O 1). essa distância 
,aumenta cada dia. Estatisticamente, uma linha sobe e outra desc·e. É preciso 
quebrar este s·entldo divergente. É preciso fazê-lo corajosamente, se não qui
sermos agravar o problema. É preciso, pelo menos, impedir que essa distância 
aumenta cada dia. Estatisticamente, uma linha sobe e outra desce. É preciso 
camadas mais pobres uma renda pelo menos Igual ao aumento da produtividade. 
E, em futuro próximo que esse aumento seja maior do que o da média da renda 
nacional, para que a parte dos pequenos seja maior e possam eles se aproximar 
da renda dos maiores. Só assim, com esta aproximação de classes, é que nos esta
remos encaminhando para uma regime de justiça e segurança no País. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Concede-me V. Ex." mais um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço-o C·Om prazer. O aparte de V. Ex.a 

é sempre lúcido, objetlvo e fundamentado. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado, nobre Senador. Eu me senti 

estimulado a aparteá-lo, exatamente porque V. Ex.a esgrime com delicadeza. 
É um esgrimista, ma.s o faz sem perder de vista a razão fundamental dos 
homens que se chamam "civilizados'', ou seja, o mínimo de polldez capaz de 
debater as Idéias. Eu receio, embora .esteja com V. Ex." no mesmo plano de 
suas preocupações, eu receio, repito, que a terapêutica que V. Ex.a apresenta 
seja exatamente daqu·elas que fazem com que o doente morra da cura, morra 
do tratamento. O remédi·o que V. Ex." sug.ere e, quando ainda há pouco me 
exortava que fos.s.e o Jarbas Passarinho junto com o Franco Montoro, hoje, 
exatamente, me l·eva esta e:x;ortação a concluir que eu pretendo já hoje que 
se faça a melhoria da condição da vida humana do trabalhador, da ~lasse pobre, 
de maneira que eles não sejam vítimas de um proces.co de engodo. Eu insisto em 
que corrigir sistematicamente salário sem remover as causas da pobreza sem 
remover as causas da baixa qualificação da mão-de-obra é um engodo, é um 
engodo que o Estado é obrigado a fazer porque não pode ficar de braços cru
zados diante desse fato a que V. Ex." se referiu, mas se hoje, já ... 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." me p-ermite uma ligeira Interrupção? 
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas com multo prazer. 
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a usa pela terceira ou quarta vez a pa

lavra "engodo". Eu acho que na realidade não há engodo. Quando V. Ex."' foi 
Ministro do Trabalho, quando eu fui Ministro, o atual Ministro, todos fizemos 
reajustes salariais e não fizemos nenhum "engodo". 

O reajuste dos salários é uma medida necessária, que é decorrência da 
inflação. 

Se tudo sobe, a carne, o aluguel, o arroz, o pão, a roupa, o transporte, não 
é possível que o salári·o não .suba. Torna-se necessário que haJa, também. um 
aumento proporcional em relação ao salário. Isso não é um engodo. Eviden
temente, essa medida não resolverá em profundidade o problema, s.e não se 
tomarem outra.s medidas complementares, mas ela é necessária. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agora V. Ex." chega ao que eu quero, e começo 
a descobrir porque a minha liderança me previne tanto contra V. Ex."', porque 
a causa de V. Ex." é pretender intrigar-me, o que é um verbo difícil de aplicar 
aqui, ainda mais tratando-se de V. Ex."' Parec.e que v. Ex.n pretende intri-
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gar-me com os Ministros atuais, jogar lama sobre o meu próprio passado. 
Também fui instrumento desse engodo. Sinto a advertência do tempo, nobre 
Senador, e gostaria de discutir esse assunto em profundidade. Apenas, o que 
insisto, junto a V. Ex.", é nesse ponto: nós, hoje, já devemos começar por fazer 
com que a qualificação da mão-de-obra brasileira seja o ob]'etlvo primacial. Isto 
é o primacial. O secundário são as correções temporárias - e, quando V. Ex.a 
disse apenas temporariamente, aí, V. Ex." ficou com o .seu raciocínio a nu diante 
de nós. 11: precisamente esta oportunidade que nós devemos dela nos aproveitar. 
V. Ex.a reconhece que esse tipo de reajuste é um reajuste circunstancial, é um 
reajuste que só se justifica enquanto houver presente a pre.:são inflacionária, 
comandando todo e~se processo salarial. Agora, quando eu insisti, na primeira 
parte, em mostrar que V. Ex.a. falava em política salarial .e dava a impressão 
que, globalmente, o salário mínimo significava política salarial, i.Sto precisava 
de um reparo. Eu pretendi fazer esse reparo. O segundo é na medida em que 
V. Ex." traz essa terapêutica sua acompanhada da ONU, hav·erá uma terapêu
tica para cada pais. Na medida que os Estados Unido.s, a Nova Zelândia, os 
países ricos, utll1zarem es.se tipo de terapêutica, que estão inteiramente certos, 
mas, na medida em que os paí.s·es, ainda ·em d·esenvolvimento, utilizarem essa 
terapêutica, o que V. Ex." se está referindo, e eu digo Isso com certa dose de 
coragem, o que vai significar é, exatamente, sair o tiro P·ela culatra. O que 
nós vamos ter, nobre Senador por São Paulo, é, desgraçadamente, aquela faixa 
de opção em que se diz: entre o baixo salário e o d·esempr.ego, ainda há margem 
de opção e a margem de opção é pelo baixo salário, porque se não houvesse :> 
baixo salário, ainda, não haveria, sequer, como fazer fac·e às necessidades 
vitais - não são propriamente de vida, mas de sobrevivência. Estou inteira
mente de acordo com V. Ex.", quando pede que .se remunere melhor a faixa 
menos favorecida da população brasileira e acho que nenhum dos meus cole
gas da ARENA estará em desacordo com V. Ex." A questão, nobre Senador, 
está na fábula de La Fontaine; se V. Ex." encontrar como pôr o guizo no p.escoço 
do gato, ensine-nos a fórmula. 

O SR. FRANCO MONTORO - É muito simples, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. A lei está aí, os dados .estão aí. Apliquem-se com exatidão esses dados. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eternizar-se-la o problema. 
O SR. FRANCO MONTORO - A lição da ONU não é particularizada. É uma 

tese geral, elaborada por economistas de países desenvolvidos e subdes·envolvidos. 
E a terapêutica se destina, pr.eclsamente, ao.s países subdesenvolvidos, porque 
principalmente neles é que se encontra essa grave diferença d·e classes. Este 
é um dos sintomas do subdesenvolvimento: a clif.erença de classes. A matéria 
levar-nos-ia a um longo debate e, certamente, voltaremos a tratar do assunto, 
mas eu gostaria de responder à outra parte do seu discurso. V. Ex." disse que 
a inflação é "apenas circunstancial". Concorda conosco em ·que se deva me
lhorar a remuneração em termos r·eais e não apenas nominais, e diminuir a de
fasagem existente, mas, na.s atuais circunstâncias, afirma V. Ex.'". "isso é apenas 
circunstancial". Eu porém lembro a V. Ex.", que é homem de cultura f1losófica, 
a grande fras.e de Ortega Y Gasset que e~l)ressa o fundamento de todo o saber 
e toda a realidade: "Eu sou eu e a mlnh:t circunstância". 

A circunstância somos nós, hoje, no Brasil. É para essa circunstância que 
estamos procurando soluções ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- E eu, se V. Ex." me permitisse, lembraria o nosso 
Machado de Assis: "iEntre os sonhos do po·eta e as flores do jardim há o muro 
da casa, que é a realidade". Fique V. Ex." com essa contribuição brasileirJ. 
a Ortega Y Gasset. 

O SR. FRANCO MONTORO - Fiquemos com as duas contribuições. 
É importante lembrar a construção de muros e paredes que sirvam à casa 

do pobre e à casa do rico. 
O Sr. Jarbas Passarinho -A construção de uma ponte. A derrubada do muro. 
O SR. FRANCO MONTORO - A sugestão de V. Ex,n é, ainda, melhor. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado. 
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O SR. FRANCO MONTORO - De uma ponte que aproxime efetivamente as 
classes, num clima de solidariedade e de entendimento, em lugar da divisão e do 
ódio, que é o ponto de partida para as agitações subversivas. E é por isso que 
considero, como disse no início. do meu discurso, a matéria salarial de alto in
teresse para a segurança nacional. Caminhar no s.entido da justiça é evitar as 
explorações, as subversões e as agitações. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n concederá o aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Se o Sr. Presidente permitir, p·o!s estou sendo 
adve.rtldo pela luz vermelha de que meu tempo está esgotado. 

O Sr. Virgílio Távora - Pelo menos este aparte v. Ex.a concederá, tendo em 
vista o histórico, já feito aqui, das boas relações entr·e Maioria e Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO - Com muito prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Sintetizando: a idéia do Governo para resolver o 
problema das diferenças salariais que exi.;tem neste País, que ninguém nega, é 
justamente baseada em educação e qualificação profissional. Um. 

O SR. FRANCO MONTORO - Estamos de pleno acordo. 

O Sr. Virgílio Távora - Dois: recebe a situação que vem de longe e, pelo 
salário mínimo reajustado, ano a ano, procura dar um paliativo para solução de 

. um problema que é grave. 

O SR. FRANCO MONTORO - Com o que nós estamos de acordo. 

O Sr. Virgílio Távora - P·erdão, não dis.:;emos que o salário mínimo era pa
liativo; paliativo são os reajustes salariais. Porque, para solucionar o problema, 
o que nós temos que proporcionar à classe operária é a sua auto-elevação, pela 
qualificação ·e pela educação. Veja V. Exa, no Estado a que pertence e tão nobre
mente representa, como a questão do salário-mínimo é pouco percutida peJ.o ope
rariado porque todo ele, pela sua qualificação, na sua Imensa maioria, percebe 
muitíssimo mais do que o salário-mínimo. É uma questão de oferta e de procura. 

O SR. FRANCO MONTORO - É discutível. Já apresentei dados que não p.er
mitem essa conclusão. 

Sr. Presidente, os apartes se multiplicaram, o assunto inter·e.ssa à Casa e é 
um excelente sinal de que o Senado da República se interessa pelo problema do 
salário e, particularmente, p.elo salário mínimo. Quero retificar, do aparte dado 
pelo nobre Senador Virgílio Távora, duas coisas: primeiro, quando S. Ex.n fala 
de educação como remédio fundamental. Estamos d.e pleno acordo com S. Ex.~. 
mas a educação não disp·ensa o salário. Siio duas medidas necessárias e d·e justiça 
social, sendo que a mais urg.ente é o salário. Para quem passa fome, a primeira 
necessidade é alimento e para alimento é preciso salário. A educação, a prazo 
curto, não resolve o problema da subsistência. Não negamos, entretanto, sua im
portância fundamental. Em poucas palavras, a educação é necessária, mas não 
é suficiente. Tanto que existe, fixada pelo Governo que V. Ex." representa, uma 
politica salarial e umu politica de salário mínimo. Então vamos enfrentar esse 
problema também ... 

O Sr. Virgílio Távora - Para isso existe o programa de qualificação profis
sional. 

O SR. FRANCO MONTORO - ... e não vamos iludir-nos e afastar o pro
blema real, grave e urgente do salário, com a alegação de que é preciso cuidar 
da educação. Vamos olhar para a educação sem ·esquecer o problema do salário. 
v. Ex.n terão todo o nosso apoio nas medidas favoráveis à Educação, mas isso 
não pode servir de pretexto para diminuirmos u importância fundamental, real, 
essencial que tem o salário para o desenvolvimento. É pelo salário que o homem 
comum partlc!pa do d·esenvolvimento. É com a sua parcela de remuneração men
sal que ele recebe a sua fatia no desenvolvimento. 

O Sr. Virgílio Távora - Ele s.erá melhor remunerado conforme a sua quall
!lcação. Isto é regra universal. 
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O SR. FRANCO MONTORO - Quero também acrescentar uma observação: 
não é exato que, em São Paulo, ninguém, ou quase ninguém, ganhe salário 
minimo. Tenho em mãos estudo realizado por iniciativa conjunta dos Sindicatos 
de São Paulo, que contém o seguinte tópico: 

"V.erifica-~e assim, na prática, como os reajustes salariais consegui
dos pelos Sindicatos foram superiores aos níveis do salário mínimo. A 
tabela também demonstra como as empresas podem manobrar para re
duzir sua folha de pagamento. Basta di~pensar o trabalhador, beneficiá
rio de reajuste salarial, contratando outro pelos níveis oficiais de salário 
mínimo. O movimento sindical vem seguidamente d·enunciando essa prá
tica, demonstrando como ela foi facilitada pela instituição do Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço. 

Está aí o depoimento do órgão que realiza estudos técnicos para os Sindica
tos de São Paulo, DIEESE. 

O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, o que está escrito aí não invalida 
o que aqui foi dito. V:eja a nossa afirmativa: imensa maioria. 

o SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a disse que em São Paulo não havia o 
problema do salário mínimo porque nenhum trabalhador, ou quase nenhum, re
cebia o salário mínimo. Mas as trabalhadores estão protestando exatamente con
tra o fato de que, obtido a elevação salarial da categoria, a empresa despede os 
que são beneficiados pelo reajuste, para readmitir outros a quem paga o salário 
mínimo. Este o protesto e a realidade que eles apontam, exatamente o contrário 
do que foi afirmado por V. Ex.a Quero mostrar que o seu pensamento não é o dos 
trabalhadores de São Paulo. 

O Sr. Virgílio Távora - Não, perdão .. , 
O SR. FRANCO MONTORO - Está perdoado, ct.epois d·e confessada a culpa. 
O Sr. Virgílio Távora - Perdão, o que está dito aí, a não ser que nossos ou-

vidos não funcionem bem, é que para trabalhadores que foram objeto de um 
benefício do salário, há empresas que os demitem para r·eadmiti-los nos níveis 
antigos: casos que estão a exigir a ação do Governo. Negativo! Permita-nos, den
tro da lhaneza dos nos::os tratos, que aí 11ão está dito isto! 

O SR. FRANCO MONTORO - Vamos ler a palavra dos interessados, pois 
temos o texto em mãos: 

"Basta dispensar o trabalhador beneficiário do reajuste salarial, con
tratando outro pelos níveis oficiais de salário mínimo." 

É exatamente o contrário do que disse V. Ex.a 
O Sr. Jarbas Passarinho - É exatamente aí, nobre Senador, que eu reco

nheço a evidência do fato e V. Ex.a. tem razão, mas, aí, é qu'e está o tiro pela 
cu! a tra", o jogar nossas esperanças no salário mínimo! 

O Sr. Virgílio Távora -·V. Ex." está dizendo que uma outra empresa está 
procedendo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Houvesse essa gente se qualificado profissional
mente, não haveria o caso. 

O SR. FRANCO MONTORO - De acordo. Se essa gente se houvesse qualifi
cado profiSsionalmente não haveria isso. Mas, acontece que essa qualificação 
profissional ainda não existe, pelo menos na proporção desejável. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha) - Sena
dor Franco Montoro, lamento informar que há mais de meia hora o seu tempo 
já terminou. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu já teria terminado o meu discurso, Sr. 
Presidente, não fossem os brilhantes apartes com que me Interromperam os no
bres representantes da Maioria. 

Concluo, Sr. Presidente, lembrando que a realidad.e é que até mesmo em 
São Paulo, como se verifica por essa denúncia conjunta dos s'indicatos, o em-
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pregado beneficiado pelo reajuste de sua categoria é dispensado e contratado pe
los níveis oficiais do salário mínimo: 

"O movimento sindical vem, seguidamente, denunciando esta pl'átlca", diz 
o documento. Se o movimento ·sindical denuncia essa prática é porque não se 
trata de um caso Isolado. 

·Citamos, aliás, há pouco, a afirmação do Pre~idente Médici, constante de 
sua recente Mensagem ao Cong-resso: "Nos meios urbanos, 20% das famílias não 
recebem, com todo o orçamento familiar, sequer um salário mínimo". O fato é 
Incontestável e parece que quanto a ele estamos de acord-o. A lembrança de ou
tros aspectos importantes, como o da educação, é válida. E V. Ex.as terão nosso 
Inteiro apoio na luta por m-edidas e verbas destinadas à educação, e particular
mente à qualificação profissional a que se refere o Senador Jarbas Passarinho, 
pois a matéria é, realmente, fundamental. Mas Isso não nos dispensa da lutar 
para que os índices de salárlo mínimo sejam fixados em termos de realismo e 
de justiça, compativels com os critérios estabelecidos no programa do Governo 
e na legislação vigente. 

Concluo, Sr. Presidente: 

Com esses fundamentos, dirigimos um apelo ao Sr. Presidente da República 
e aos Srs. Ministros, incumbidos da fixação dos novos níveis de salário mínimo: 
não se limite o Governo a c-orrigir os desvi-os inflacionários, porque, em obediên
cia à lei, à justiça e às exigências do autêr.tlc-o desenvolvimento nacional, é pre
ciso compensar os erros comprovados dos anos anteriores e assegurar ao traba
lhador brasileir<> a sua participação efetiva e proporcional no crescimento eco
nômico do País. 

O Governo crescerá em autoridade e em confiança, perante a família tra
balhadora e a Nação, se der o exemplo de cumprir, na prática, a política salarial 
definida nos programas. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FIR.ANCO MONTORO EM 
SEU DISCURSO: 

QUADRO N.0 1 

Salário mínimo e evolução da produtividade 

Salário Salário Custo Produtividade 
Data mínimo minimo de <PIB p/ capital 

Nominal real (2) vida (1) (3) 

F'evereiro/64 100 100 100 100 
Março/615 157 171J 92 100 
Março/66 200 259 77 100 
Março/67 250 375 67 102 
Março/68 309 464 67 104 
Maio/69 371 6!2,1 60 110 
Maio/70 446 706 63 117 
Maio/'71 537 917 59 124 
Maio/72 640 1.09L 59 135 
Malo/73 743 1.408 53 144 
Fevere:Lro/7 4 743 1.661 45 156 

1) Custo de Vldn levnntndo pelo Departamento Interslndlcal de Estntlstlcn e Estudos Sóclo
EconOmlcos. 

2) Snlill·Jo Mlnlmo Rurnl, obtido peln dlvls!\o do Salário Mlnlmo Nomlnnl pelo indlce de Cuato 
de Vldn. 

3) Produtividade ou evolução do PIB per cnplta, SCS'Undo dndos da Fundação Oetúllo Vnrgns. 

obs.: Parn o salário mlnlmo, de !overolro de 1974, ncompnnllnr o cresclmonto da produtlvldnde, 
scrln nccosaórlo um numonto dn ordem do 247%, passando do Cr$ 312,00 para CrS 1.083,00 
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QUADRO N.0 2 
Poder aquisitivo do Salário Mínimo 

A tabela V apresenta os valores, nominais e reais do salário minimo, para as 
cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. 

Salário mínimo - Rio de Janeiro e São Paulo 

RIO DE JANEIRO SAO PAULO 

Nominal Real (1) Nominal Real (2) 

dezeanbro{58 6,00 600,00· 5,90 933,33 
dezembro/59 6,00 400,00 5,90 590,00 
dezembl'0/60 9,60 533,30 9,44 726,00 
dezembro/61 13,44 516,90 13,2,1 734,00 
dezembro/62 13,44 327,80 13,2.1 440,>50 
dezembro/63 21,00 287,70 21,00 381,80 
de:llembro/64 42,00 300,00 42,00 437,50 
dezembroi/65 66',00 330,00 65,00 440,00 
dezembro/66 84,00 300,00 84,00 381,80 
dezembrQ/67 1U5,00 300,00 1U5,00 375,00 
dezembro/68 129,60 301,40 129,60 360.00 
de2lembro/69 156,00 228,90 156,00 354,50 
dezembro/70 187,20 288,00 187,20 367,10 
dezemblro/71 225,60 293,00 225,60 352,50 
dezembro/72 268,80 30'5,50 268,80· 340,30 
dezembro/73 312,00 312,00 312,00 312,00 

1) Vp.!ores expressos em CrS, de 1973, defiaclonados pelo índice de Custo de VIda da Fun
daçli<l Getúl!o Vargas. 

2) Valores expressos em CrS, de 1973 de!laclonados pelo índice de Custo de VIda do Depar
tamento Interslndlcal de Estatística e Estudos Sóclo-EconOmlcos, 

A tabela demonstra que o poder aquisitiv·o do salário mínimo já foi multo 
superior ao vigente em dezembro de 1973. A diferença entre o salário mínimo 
re·al da Guanabara e de São Paulo é devida aos índices de custo de vida utiliza
dos. Enquanto nos três últimos anos (1971/1973), a Fundação Getúlio Vargas 
apontou uma elevação de preços no Rio de Janeiro da ordem de 53%, o DIEES!E, 
no mesmo período, encontrou uma elevação dos preços em São Paulo de 97%. 

QUADRO N.o 3 
Volume de horas necessárias para adquirir a ração essencial 

Base: Salário Mínimo de São Paulo 

Produtos Quantidade Dezembro Dezembro Dezembro 
de 1966 de 1971 de 1972 -

crurne .......... 6,00kg 25h24m 42h42m 45h30m 
Leite ........... 7,51 4h!l5m 5h22m 5h21m 
Feijão .......... 4,50kg 7M8m 8hl9m 9h58m 
Arroz ........... 3 OOkg 3h45m 6h03m 5h52m 
F1arlnha de trigo 1,50kg 2h23m 2h09m 2h10m 
Baitata. ......... 6,00kg 7h36m 4h48m 7h30m 
Tomate ......... 9,00kg 8h24m 7h48m 18h24m 
Pão· ............ 6,00kg 7h48m 13h30m 13h24m 
Café (pó> ...... 600gr 46m 3h23m 3h44m 
Ban·a.na ........ 7,5dz 4h00m 3h38m 6h22m 
Açúcar ......... 3,00kg 3h48m 3h03m 2h52m 
Manteiga ....... 750gr 7h19m 9h23m 7hl1m 
Banha • ........ 750gr 3h44m 3hl8m 2h47m 
Total ........... 87h20m 113h26m 132h05m 
Fonte: - Produto o quantidade: Decreto-Lei n.0 300, do 30·4-38. 

- Preço Médio do Munlolplo do Sdo Paulo - DIEESE. 
' Preço da banha em dezembro dO 1972 - IDGE. 

Dezembro 
die 1973 

66h22m 
5h46m 

llh28m 
5h54m 
2h23m 
8h49m 

14h153m 
13h04m 
3h47m 

10h44m 
2h46m 
3h41m 
9h96m 

158h42m 

Março 
de 1974 

6·5h57m 
6h15·5m 

Wh50m 
6h32m 
2h31m 
91]50m 

23h28m 
17h13m 
4h09m 

10h23m 
2h57m 
6h30m 
9h39m 

176h54m 
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Diz, mais ·adiante: 

"Um sistema de controles de preços, para mostrar-se eficiente deve 
Virgílio Távora. 

o SR. vmGtLIO TAVORA·- sr. Presidente· e Srs. Senadores, ontem, em 
São Paulo, o Ministro Mário Henrtque Simonsen .teve ocasião, na Federação das 
Indústrias daquele Estado dre pronunciar o discurso que anexaremos a este nosso 
pronunciamento, cujos pontos mais importantes gostaríamos de aqUi ))espigar, 
já que dão a orientação governamental, no tocante à maneira de deter a alta 
de preços dos produtos industrializados por um controle realístico dos mesmos. 

Afirma S. Ex.a: 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre &!nadar 
Para muitos 'empresários, a política económica ideal deveria incorporar 
três objetivos: a) um sistema de preços livres, sem qualquer controle 
governamental, que refletisse a escassez relativa dos diversos produtos 
pela lei da oJJerta e da procurra; b) ·urna política monetária benevolente 
que jamais freasse o crescimento da atividade económica pelo aspecto 
do crédito b&ncárlo; c) urna taxa Inflacionária cadente, mostrando que 
v pais caminha na saudável direção da estabilidade de pl'leços. 

E afirma S. Ex." que apenas esses três objetivos são incomp&tíveis. 
A existência de uma inflação crónica é o .sinal de que a sociedade eEtá 
tentando dividir o produto n:Mional em partes de soma superior ao 
todo. 
"Se os preços se movem livremente e a demanda não é fa:eada por um 
controle monetário ativo, a tendênci·a da sociedade será a de encurtar o 
ciclo de J.1eajustarnentos acelerando explosivamente a taxa inflacionária. 
Segue-se que, se realmente desejamos uma inflação cadente, das duas 
uma: ou aceitamos uma politica monetária austera. que contenha as 
ondas altistas pelo aperto .da demanda. e da liquidez; ou abandonamos 
o dogma dos preços livres e os submetemo.; a um certo grau de con
trole nos seus reajustes. A p~imeira fónnula correspondente à metodo
logia. ortodoxa. de combate à inflaçã·o. A segunda, à abordagem gra
dualista para o problema." 

Continua: 
"Os empresários brasileiros devem rencarar o CIP e a SUNAB como a 
conseqüência natural de urna politica que procura conclliSil' o combate 
gradual à inflação com a sustentação de altas taxas de crescimento 
do produto l!jeal." 
atender a três requisitos básicos: a) manter em nível satisfatório a 
lucra.tividade dos setores controlados; b) <Jbedecer a. uma estratégica de 
amortecimento, e não de perp·etuação da taxa inflacionária; e) manter 
os mea:ca.dos em equilíbrio, sem a acumulação de consumid,ores em fila 
de espera 'e sem o desenvolvimento de prá.ticas· de mre·rcado negro." 
"A subordinação a uma estr&tégia de arnortecim·ento d·a inflação é 
objetivo· que precisa ser claramente· enunc!:a.do." 

Aqui chamamos a atenção da Casa: 
"Um sistema que autorize o J.1ea.justarnento periódico dos preços na 
proporção do aumento do custo dos insumos é um mecanismo de per
petuação, e· não de combate à infl•ação, O sistema., para. funcionar ade
quadamente, deve .exigir que palrte dos aumentos de custo seja neutra
lizada. pela melhoria da. produtividade, ou que a fórmula de reajustes de 
preços introduza um desconto pela previsão do amortecimento do ritmo 
inflacionário." 
"A política de reajustes sal!llrials que v·em sendo adotada d'esde 1965 in
corpora explicitamente esse tipo de desconto quando se prevê um resí-
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duo inflacionário inferior à inflação preg11essa, e, por esta razão nos 
anos de declínio mais rápido da taxa de ascensão dos preços os' rea
justes salariais foram sensiVIelmente inferiores à proporção do 'aumento 
do custo de vida. No caso do CIP essa estratégia de amortecimento pre
cisa ser definida com maior claireza e sistematizado. O fato de os preços 
indu·strials, nos últimos ano.o, terem subido menos do que os demais 
preços indica que o CIP andou preocupado com essa condicionante do 
amortecimento. Mas as soluções foram freqüentemente típicas e casuís
ticas, ressentindo-se da .ausência de uma doutril1la orientadora. Aca-edito 
que uma das maiores aspirações do empresariado industrial é a de que 
o CIP passe a adotar fórmulas semi-automáticas de reajustes de preços, 
que não .apenas encarem o problema dos aumentos de custos, mas que 
também, permitam remunerar os investimentos voltados para a melho
ria da produtividade. Essas fórmulas seml-automáticas deverão estar 
implantadas dentro de alguns meses, permitindo o julgamento dos pe
didos setorials de reajuste de preços com o máximo de objet!vidade. É 
indispensável compreender, todavia, que essas fórmulas terão que ser 
amortecedoras, e não perpetuadoras do ll'itmo da inflação. Para isso, 
os criotér!Os semi-automáticos de reajuste levarão dois pontos em con
sideração. Em primeiro lug3ir, exigirão que uma cer.ta percentagem do 
aumento do custo dos insumos seja absorvida pela melhoria da produ
tividade. Em segundo lugar, procUil'arão calcular o aumento do custo 
dos insumos não pelo seu confronto em duas datas de reajuste, mas 
pelo valor médio no período de vigência dos antigos e novos preços. A 
lógica dessa solução é irretorquível, já que os preços são fixados para 
um período e não para uma data. O sistema, semelhante ao da fór
mula da política salarial, introduzirá um fator ad~cional de amorteci
mento dos preços sempre que a inflação prevista for l.n!~erior à pas
sada." 

Aí, Sr. Presidente, neste final de ta.rde, gostaríamos de dizer que a afirma~ 
tiva aqui fe~ta pela nobre Oposição, de que apenas a classe assalariada estava 
pagando o preço do desenvolvimento, é contestada, não por palavras, mas por 
fatos numa medida anunciada solenemente na Federação das Indústrias do 
Estado mais avançado, do setor, no Brasil, que é São Paulo, .pelo responsável 
maior pela nossa política económico-financeira, o eminente Ministro Mário 
Simonsen. 

Lamentamos presente aqui não esteja o representante maior da Oposição 
paulista, o nobre Sen3idor Franco Montoro, para ouvir São Tomé que é, quanto 
a todas as afirmativas governamentais, que aquilo que, há pouco, lhe transmi~ 
tíamos como notícia, é agora confirmado como declaração solene. 

Sr. Presidente, não vamos mais no.s alongar no assunto, Desejaríamos que 
parte Integrante do nosso pronunciamento fosse o discurso de S. Ex.a., o Sr. 
Ministro da Fazenda, cujos tópicos princ1pais - repetimos - aqui procuramos 
numa síntese apresentar à casa e que, realmente, mostram que o Governo está. 
decidido a desenvolve~ o País e fazer com que o peso desse desenvolvimento 
recaia sobre todos os extr!lltoS de nossa sociedade. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VIRGíLIO TAVORA, EM SEU DIS
CURSO: 

Discurso proferido pelo Sr. Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique 
Simonsen, na Federaçii«l das Indústrias do Estado de São Paulo, em 18 de abril 
de 1974: 

O CONTROLE DE l!NFLAÇAO 

"Falar sobre controles de preços no maior c~ntro industrial do País pode 
parec•er exercício de humor negro. Mas a verdade e que esses controles cada vez 
mais se mostram presentes nas experiências modernas de combate à inflação. 
E não são poucos os empresários e acadêmicos liberais que, após longos anos de 
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:Iefesa da lei da oferta e da procura, passam par.a alguma funçã\l governamental 
ond·e se vêem obrigados a aq:~.elar para esses controles tão ex·ecrados pela ·ortodoxia 
econômica. Pr·etendo na.s ob.servaçõ·es que se s·eguem esclarecer dol.s pon t.os: pri
meiro, que exi.Ste uma resp·eitável razão teórica para a presença de tais· controle' 
numa politica de c·ombate gradual à lnfl:tção; s·egundo, que as recomendações da 
teoria podem S·er tr.ansformllidas em medidas .práticas capaz·es de conc!llar as 
metas antlinf:a.cionárias com a sustentação de altas taxas de crescimento do 
produto real. Essas medidas Pl'áticas, da.qui por dian•e, deverão norbear o fun
cionamsnto dos ôrgã·os responsáveis por tais controles, par.ticularmente a Comis
são Interminlsterial d·e Preços. 

Para muitos empresários, a politica ec·onômica ideal deveria !ncotporar três 
objetivos: a) um .sistema doe preços livres, sem qualquer controle governamental, 
que 1'-Bfletiss·e a escassez relativa dos divers·OS produtos pela lei da oferta e da 
procura; b) uma polí'ica monetária .benevolent.e que jamais freasse o crescimen
to da atividad·e eco!!lôm!ca peJ.o aperto do crédito bancário; c) uma taxa infla
cionária cad·ente, mostrando que o Pais caminha na .saudável direção da esta
bilidad·e de pr·eços. O que é .preciso c·ompreenct.er é que esses três obj.etivos são 
incomparáveis. Se os preços são l!vr.es, e ~e a p·olitica monetária evita passiva
ment·e qualquer crise de liquidez a tendência da inflação não é de cair, mas de 
explodir. A ex!stência de uma inflação crônica é o sinal de que a sociedad·e está 
tent,ando dividir o praduto nacional em par'e.s de .soma superi-or ao todo. Se os 
preços se movem livremente e se a d·emanda nãa é fr.eada [JOr um c·ontrole mone
tário atlvo, a tendência da socioedade será a de encurtar o ciclo de reajustamen
tas, acelerando explos:vamente a taxa inflacionária. 

Segue-se que, .se realmente desejamos uma inf:ação cad·en~e, das duas uma: 
ou aceitamos uma política monetária austera que contenha as ondas altistas 
pelo ·aperto da d·emanda e da liquid·ez; ou SJbandonamos o dagma d·o.s preços 
livr.es e os submetemos a um c·erto grau de controle nos seus reajustes. A primei
ra fôrmula correspond-e à metodologia ortodoxa de combate à inflação. A se
. gunda, à abordag.em gradualista .para o problema. 

A FóRMULA DE COlvfJ3ATE 

o inconv.enioente da fórmula ortodoxa é bem conhecido e .os industriais bra
sileiros já o sen'iram na prôpria pele: o primeiro impacto da choque monetário 
não costuma ser o abrandamento d-o ritmo da inflação, mas a alta dos juros, .a 
compre.ssã·o da liquid·ez, a queda da taxa de crescimento do .produto ·e do em
prego. A exp:!·caçã·o teôrica par.a. ess·e fenômeno das crises de estabilização aju
·da-nas a campreender por que os contrale.s de preç·os encontram sua justificação 
na metodalogia gradualista: uma inflaçã:o crônica costuma conter apr.eclável 
dose d·e rigidez resultante da.s componentes d·e expecta 'ivas e de realimentação. 
Com a p.ersistência da onda altista, os agentes econômlcos se habituam a rea
justar preços e salários num cer.to ritmo. Para demovê-los dessa prática, torna
se necessário submetê-los à decepção do mercado pela queda da.s taxas de cres
cimento do praduto e do emprego. 

o mal dessa fórmula é que o seu ciclo d·e eficácia parece insuportavelmente 
Jango para uma .soci·sdade que pre~ende manter altas taxas de crescimento. do 
.produto rea:. Entre a aplicação dos choques monetários e o declínio efetivo da 
ta:&a de inflação pode ocorr.er um lapso de alguns semestres. E, no período de 

. .transição, o que se abs·erva é a continuaçã·o das altas de preços com a simultânea 
queda da ritmo de crescimento da produção e do emprego. Não surpreende, assim, 
que os econamista.s tenham .procurado encontrar uma fôrmula capaz de ·evitnr 
essa transição dolarosa, cDn.s·eguindo um declínio mais rápido da taxa inflaci.o
nária e escapando da fatalidade das crises de estabilização. Essa é a origem da. 
filosofia gradualista, que procura curvar as componentes de realimentação e, d·e 
el>\pectativas inflacionária~ por . uma adequada manipulação do.s contr8J'es d"' 
salários e preços; e, como··contrapartida, conduzir a po:ítica monetária sab a 
condicionante de que as empr·esas não sejam aballlidas por crises de liquidez. 

A ABORDAGEM GRAPUALISTA 

Para os sem!-inic!ados em teoria ecanômica a apelo aos cantroles de preços 
parecem representar uma fútil agr.essão· i:t sacrossanta lei da oferta e da pra-
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cura. Se isso fosse verdade, só nos restaria uma alternativa compatível com as 
intenções antlinflacionárias: abandonar o gradualismo e voltar à ortodoxia do 
tratamento de choque. Felizmente, a técnica económica evoluiu o suficiente :para 
mostrar que há muita coisa por trás da lei da oferta e da procura tantas vezes 
invocada pelo• principiantes, Em primeiro lugar, cs mecanismos de oferta e pro
cura podem funcionar eficazmente ·em regime de concorrência perfeita, mas não 
num sistema de o:Igopóllo. Nes•e último caso, que abrange um substancial con
tingente da produção Industrial, nem faz sentido se falar em curva de oferta. 
Reconhece-se qu-e nesse caso é recomendável um certo grau de policiamento go
vernamental sobre a formação de pr·eços, ou através de controles diretos, ou por 
melo de uma legislação ant!truste que conduza os empresários a se comportar 
com·o se vivessem num mund·o de ampla concorrência. Os Estados Unidos, com 
sua severa legislação antitrust·e, vol:a e mela levam à cadela certos empresários 
acusados de manobras de coalizão para aumentar preços. Acredito que essa so
lução, embora adotada no país qu.e s·e apresenta como o modelo do capitalismo 
por excelência, não se adapte à índo:e brasll.elra. Mas a alternativa há que residir 
num c·erto grau de controle de preços. Por outro lado, ainda que o mercado se 
aproxime do modelo id·eal à·e concorrência perfeita, pode haver uma justificativa 
para os controles de preços num regime inflacionário. Simplesmente, as curvas 
de oferta e procura podem ser viciadas p·elas expec•atlvas de alta de preços. 
Nesse caso, os controles podem ser recomendáveis dentr{) de certos limites C{)mo 
uma solução para infletir essas expectativas. 

As consid·erações acima mostram que o apelo aos controles de preços não 
representa, a priori, nenhuma her~sia económica e que os empresários brasileiros 
devem encarar o CIP e a SUN'AB como a conseqüência natural de uma política 
que procura conclUar o combate gradual à inflação com a sustentação de altas 
taxas de crescimento do produto real. É evidente, todavia, que os controles de 
preços não pod.em ser arbitrários. O que par.ece Importante é estabelecer o con
junto de regras capazes doe delimitar a sua eficiência no contexto da política 
antlinflac!onárla g-radualista. 

OS REQUISITOS BASIOOS 

um sistema de c·ontroles de preços, para mostrar-se eficiente, deve atender 
a três requisitos básicos: a) manter em nível satisfatório a lucratividad·e dos 
setores controlados; b) obedecer a uma estratégia de amortecimento, e não de 
perpetuação da taxa inflacionária; c) manter os m.ercados em equilibrio, sem a. 
acumu:ação de c~nsumidor.es em fila d·e espera e sem o desenvolvimento de prá
ticas de mercad{) negro. É importante examinar até que ponto a atuação do 
nosso sistema de controles de preços tem atendido a esses requisitos. 

O capítulo da rentabilidad·e dos s·etores contr{)lados é o que parece causar 
menor preocupação. No passado ant.er!<Jr a 1964, tivemos alguns exemplos fla
grantes de setores cuja expansão foi sufocada pela baixa rentab!lidaàe provo
cada pelo.s c·ontrole.s de preços. Era ·O caso dos serviços de utilidade pública, re
munerados em função de um custo histórico nominal, inteiramente desatuali
zado pela violência inflacionária. Os controles dos últimos tempos, no entanto, 
parecem ter escapado a esse intervencionismo simplista. De um modo geral, as 
Indústrias se queixam do CIP, mn.s vêm apresentando excelentes balanços. É 
certo que há casos especificas a analisar, e que o Governo não deve desestimular 
os investimentos pela compressão dos lucros da indústria. Mas é preciso com
preender que o CIP não foi inventado para sancionar as aspirações de lucrativi

. dad·e exagerada que costumam surgir nas ondas de Inflação de procura. 

A subordinação a uma estratégia de amortecimento da Inflação é objetivo 
que precisa ser claramente enunciado. Um sistema de controles que autorize o 
reajustamento periódico dos preços na proporção do aumento do custo dos insu
mos é um mecanismo de perpetuação, e não de combate à Inflação. O sistema, 

. para funcionar adequadamente, deve exigir que parte dos aumentos de custo seja 
neutralizada pela melhoria da produtividade, ou que a fórmula de reajustes de 
preços introduza um desconto pela previsão do amortecimento do ritmo infla-
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cionário. A política de reajustes salariais que vem sendo adotada desde 1955 
incorpora expl!citamente esse tipo de desconto, quando se prevê um resíduo infla
cionário inferior à inflação pregressa, e, por esta razão, nos anos de declínio 
mais rápido da taxa de ascensão dos preços, os reajustes salariais foram sensi
velmente inferiores à proporção do aumento do custo de vida. No caso do crp, 
essa estratégia de amortecimento precisa ser definida com maior clareza e siste
matização. O fato de os preços industriais, nos últimos anos, terem subido menos 
do que os demais pr·eços indica que o CIP andou preocupado com essa condicio
nante do amortecimento. Mas as soluções foram frequentemente típicas e casuis
ticas, pressentindo-se da ausência de uma doutrina orientadora. Acr·edito que 
uma das maiores aspirações do empresariado industrial é a de que o CIP passe a 
adotar fórmulas s·emi-automáticas de reajustes de preços, que não apenas enca
rem o problema dos aumentos de custos, mas que também permitam remunerar 
os investimentos voltados para a melhoria da produtividade. Essas fórmulas 
semi-automáticas deverão estar implantadas dentro de alguns meses, permitindo 
o julgamento dos pedidos setoriais de reajuste de preços com o máximo de obje
tlvidade. É indispensáv-el compreender, todavia, que essas fórmulas terão que 
ser amortecedoras, e não perpetuadoras do ritmo da inflação. Para isso, os cri
térios semi-automáticos de reajuste levarão dois pontos em consideração. Em 
primeiro lugar, exigirão que uma certa percentagem do aumento do custo dos 
insumos seja absorvida pela melhoria da produtividad·e. Em segundo lugar, pro
curarão calcular o aumento do custo dos insumos não pelo seu confronto em duas 
datas de reajuste, mas pelo seu valor médio no período de vigência dos antigos 
e novos preços. A lógica dessa solução é irretorquível, já que os preços são fixa
dos para um período e não para uma data. O sistema, semelhante ao da fórmula 
da política salarial, introduzirá um fator adicional de amortecimento dos preços 
sempre que a inflação prevista for inferior à passada. E os empresários não 
precisam temer a compressão dos lucros pela conjecturável subestimativa do 
resíduo inflacionário. Tal como na fórmula da política salarial, serão criados 
mecanismos automáticos de corr.eção de qualquer ·eventual subestimativa. 

O terceiro requisito para a eficiência do sistema de controles, o da manuten
ção do equ!líbrio dos mercados, merece ser analisado com maior atenção. Até 
fins de 1972 os controles do CIP' aux!llaram o declínio gradual da taxa de inflação 
sem gerar filas de compradores não atendidos, nem o aparecimento de práticas 
de mercado negro. O ano de 1973, no entanto, foi o cenário de algumas anomalias 
no sistema. De um lado o Governo, procurando conter a taxa inflacionária em 
níveis próximos a 12% anuais, submeteu a severos controles os reajustes de pre
ços administrados. Por outro lado, o volumoso ingresso de empréstimos externos 
e a apreciável expansão do crédito interno provocaram um aumento de 46,8% 
nos meios de pagamento. Ao mesmo tempo, a subversão internacional dos preços 
aum·entou de forma imprevista o custo de várias matérias-primas importadas e 
desnivelou os preços da produção interna e o dos similares importados. Embora 
muitas alíquotas aduaneiras se tenham reduzido a zero, vários produtos se tor
naram mais caros quando importados do que quando adquiridos da indústria 
nacional pelas tabelas do CIP. Assim, o ano de 1974 se iniciou com dois focos 
de des·equ!líbrio no sistema de preços. Em primeiro lugar, o aumento da procura 
global favorecido pelos 46,8% de expansão monetária se mostrava incompatível, 
com a austeridade dos tabelamentos voltados para a meta da contenção infla
cionária em 12% anuais. Em s·egundo lugar, o desnível entre preços internos e 
internacionais gerava a dupl!cidade dos valores dos produtos dependentes de 
importações para o suprimento do mercado nacional. As conseqüências dessas 
distorções não causaram surpresa. Quando a avidez da demanda se mostra 
incompatível com um sistema de preços controlados, é inevitável o aparecimento 
das filas de espera de consumidores e das práticas de mercado negro. Por outro 
lado, não se pode pensar no equ!librio de um mercado onde um mesmo produto 
apresente 2 preços distintos. Nessas condições, não é de espantar que muitos 
tabelamentos do CIP tenham sido contornados pela comercial!zação em empresas 
distribuidoras, que abocanhavam a diferença entre os preços internacionais e os 
fixados para a produção interna, ou o diferencial entre os preços que os com
pradores se dispunham a pagar e aqueles pelos quais as indústrias eram obrigadas 
a vender de acordo com as tabelas do CIP. 
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OS DESAJUSTES EM ALGUNS SETORES 

A alta acelerada dos precos no primeiro trimestre de 1974 refletiu natural
mente esse desequilíbrio dos mercados. o novo Governo, inclusive, nas suas pri
meiras semanas de atuação viu-se obrigado a decretar um aumento dos preços 
dos derivados de petróleo que refletisse a nova ordem dos valores internacionais; 
e a modificar as tabelas da carne e dos óleos vegetais para regularizar o abasteci
mento interno. o que se deve observar é que o trimestre passado foi um período 
atípico, e que as taxas de inflação de dezembro a março não podem ser extra
poladas para o resto do ano. O Governo considera inclusive encerrado o ciclo 
dos reajustes extraordinários, pr.etendendo daqui por diante submeter os novos 
aumentos de preços a severa disciplina. Um exemplo dessa orientação já ~e expli
citou no recente decreto que limitou em 15% os reajustes que este ano serao auto
rizados para os bens e serviços supridos p·elas empresas g-overnamentais. lll na
tural que o mesmo tipo de orientação se estenda ao setor privado, e que alguns 
dos desajustes remanescentes de mercado possam corrigir por soluções mais ima
ginativas do que o simples apelo as altas de preços. 

O primeiro desajuste provém do exc·esso de demanda em alguns setores espe
cíficos. É o caso das Indústrias que, apesar dos tabelamentos do CIP, estão 
auferindo bons lucros e operando a plena carga, mas que enfrentam uma procura 
bem maior do que a sua capacidade de oferta. Nesse caso, frequentemente, surge 
um sobrepreço que, de uma forma ou de outra, é absorvido na fase de comercia
lização. Para esses casos a solução ad·equada não é rever as tabelas do CIP, o 
qual, como se disse, não foi inventado para sancionar a Inflação de procura, 
mas retirar do mercado o excesso de demanda por uma política de corte seletlvo 
de crédito. Não se trata, evidentemente, d·e contrair a procura ao ponto de 
desestimular o produtor, mas apenas de cortar aquele excesso que só serve para 
fomentar a inflação. N-esse sentido, a política monetária em 1974 deverá ser 
bem mais metódica do que em 1973, quando os melas de pagamento se expan
diram de 46,8%. Prevê-se para este ano um cumprimento bem mais fiel do 
orçamento monetário, devido ao menor acréscimo no nível de reservas Inter
nacionais e graças à eliminação de operações extralimite por parte do Banco 
do Brasil. A expansão monetária total prevista para o ano, Isto é, de 31 de 
dezembro de 1973 a 31 de dez·embro de 1974, é de 35%. Dentro dessa taxa o setor 
privado não deverá ser angustiado por crises de liquidez, como recomenda a 
técnica antlinflacionária gradualista. Em compensação, a expansão monetária 
não deverá servir de foco autônomo de Inflação do lado da procura. 

O segundo desajuste provém do desnível de certos preços internos e inter
nacionais. A subversão mundial dos pr·eços ocorrida em 1973 fez com que muitas 
indústrias brasileiras, que até então precisavam de tarifas aduaneiras para se 
protegerem contra os similares Importados, passassem a produzir internamente 
a preços bem Inferiores aos do mercado internacional. Se os preços relativos não 
mudarem, no cenário mundial, essas indústrias cieverão, a longo prazo, tornar-.:e 
exportadoras. Ocorre que não houve tempo para que essas indústrias se expan
dissem nem o suficiente para abastecer o mercado interno, o qual ainda é suprido 
parcialmente por importações. Nesse caso o mercado atinge a pior das anoma
lias, que é a duplicidade dos preços para um mesmo produto: um, mais baixo, 
fixado pelo CIP; outro, mais alto, correspondente ao similar importado. Paro
diando a velha lei de Gr·esham, que afirmava que, no sistema bimetállco, a moeda 
má expele a boa, parece que, no caso, o preço alto expele o baixo: facilmente, 
intervém no circuito um distribuidor que nivela o mercado por cima, abarcando 
a diferença entre os dois preços." 

Uma sugestão obviamente simpática aos industriais desses setores seria 
abandonar os control-es do CIP, deixando-se que, naturalmente, os preços da 
produção interna se nivelassem aos dos similares importados. A indústria, inclu
sive, com os altos lucros, teria incentivos a se expandir rapidamente, acelerando 
a sua transição para a fase de exportações. o mal d·essa sugestão é que ela vem 
num momento em .que o Governo está preocupado em deter o ritmo de ascensão 
de preços. E a sua lógica, a d·e deixar que o mercado funcione · 



-454-

qualquer pela governamental, não é melhor do que a que recomenda o trata
mento de coloque para a cura da inflaçãc" . ... 

"O que parece mais s·ensato, no caso, é levar o mercado a vender esses pro
dutos não por dois preços, mas pela média ponderada dos da produção interna 
com os da importação. Levar o mercado automáticamente a essa solução, sem 
possibilidades de vasivas, é algo que ex!g.e certa .engenho.:idad·e, mas varias 
alternativas podem ser objeto de cogitação. Uma delas seria convencer as pró
prias indústrias a importarem os similares, na proporção da sua produção interna, 
V·endendo os produtos pelo preço médio ponderado. Esse procedimento exigiria 
um excelente clima de cooperação entre empresários e Governo, a fim de que 
os industriais não foss·em conduzidos por um inter·esse natural de não preencher 
os seus compromissos de importação. O sistema implicaria, em suma em quotas 
mínimas e não em quotas máximas de Importação. Uma segunda alternativa, 
e que poderia funci-onar com maior automaticidade na ausência desse proce.sso 
cooperativo, seria fornecida via política fiscal: instituir-se-la temporariamente 
um adicional do IPI sobre a produção interna e, ao mesmo tempo, subsidiar-se-la 
a importação, de modo a nivelar os dois preços. O imposto e o subsídio, no caso, 
seriam calculados de modo a que um financiasse o outro. Quando se lembra 
que pr·eços livres, crédito sem apertos e Inflação cadente são objetivos incom
patíveis, esses contr-oles, desde que convenientemente administrados, podem ser 
encarados como o menor dos ma1es. Os testes da eficiência do sistema são três: 
a) a manutenção de níveis satisfatórios de rentabllidade nos setores controlados; 
b) a subordinação dos controles a uma estratégia de amortecimento do ritmo 
inflacionário; c) a manutenção dos mercados ·em equilíbrio, sem filas de espera 
e sem derivações para o mercado negro. Acredito que, dentro em breve, o CIP 
passe por esses testes". 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

o SR. JARRAS PASSARINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 17 do cor
rente deixava a função, a que tanto relevo de Diretor do Banco do Brasil 
para a Primeira Região, o jovem paraense Dr. Ozlel Carneiro. 

Conheço-o de não mais de há 10 anos, sei que se graduou pela Faculdade de 
Medicina pelo Estado do Pará e, ·em pouco, abandonou a nobilitante profissão de 
médico para dedicar-se à fascinante tarefa de empresário. 

Jovem, ainda, teve a responsabilidade de gerir bens de família que tiveram 
origem num homem, cuja vida é fascinante para um .exame daqueles que se 
preocupam em anali.sar os que .se fazem pelo próprio e.sforço. Refiro-me ao e)C
Senador, hoje infelizmente desaparecido do cenário político brasileiro, e falecido, 
que era o Senador Pedro Carneiro, pai dP. Oziel Carneiro. 
. Oziel Carneiro conduziu-se de tal modo na sua atividad·e empre·sarial que, 
em pouco tempo, transformou-se num banQueiro privado altamente sucedido na 
vida das finanças da Amazônia e teve a responsabilidade de gerir o Banco mais 
tradicional, porque o mais antigo da minha terra. 
· Quando se deu a S·etorização geo-.econômica da Diretoria do Banco do Brasil, 
o Dr. Oziel Carneiro, já pe1o seu pas,ado, jã pela sua folha de serviços, f·oi cha
mado pelo eminente Presidente Médici, por indicação do talentoso Ministro Del
fim Netto e com a aquiescência desse outro grande empresário naclonal que é 
Nestor Jost, para assumir a direção da Primeira Reglãn que cobria toda a Ama
zônia, Maranhão e Piauí Ocidentais e parte de Mato Grosso. 

E de 1970 a 1974 o Dr. Oziel Carneiro desincumbiu-se des:a tarefa, de tal 
modo admirável que, recebeu, de todas as pe.,soas relaci·onadas com as atlvldades 
do Banco do Brasil, quer clientes, quer autoridades. um:1 c·onsagração unânime 
pelo seu procedimento e pela sua eficiência, 

O Sr. Clodomir Milet - Permite V. Ex."' \lm aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ouço o nobr.e Represen
tante pelo Maranhão. 
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O Sr. Clodonúr Milet - No momento em que V. Ex.a faz o reg:lstro da passa
gem do Dr. Oziel Carneiro pela direção do Banco do Brasil, quero dizer a V. Ex." 
- e sei qu.e estou falando em nome do meu Estado - da satisfação qu·e tivemo;, 
em tê-Io como Dlretor da Primeira Reg!ãQ do Banco do Brasil. Na verdade, Ozlel 
Carneiro agiu, sempre, impessoalmente. Em todos os casos que lhe foram entre
gues, a solução que teria de ser dada ele a dava em termos estritamente imp.es
soais, examinando caso por caso e, assim, tivemos a segurança, no meu Estado, 
de que os assuntos levados à consideração do Banco do Brasil quando mer.eclam, 
realmente, a aprovação do Banco tinham, no próprio diretor da Carteira, o me
lhor advogado. Oziel Carneiro prestou r·elevantes serviços ao Banco do Brasil, 
prestou relevantís~ilnos serviços à nossa Região. Deixou, aqui, consignado o nosso 
agradecimento e o agradecimento do meu Estado a Oziel Carneiro pe~o multo que 
ele fez em benefício da agricultura, da pecuária, da indústria e do comércio da 
nossa terra. 

O Sr. Fernando Corrêa -V. Ex.a dá licença para um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Com multo prazer. 

O Sr. Fernando Corrêa - o Dr. Oziel Carneiro marcou, em Mato Groso, uma 
nova fase no Banco do Brasil. Atendia pessoalmente a todos os Municípios, vi
sitava todas as Agências, conv.ersava com todos os empresários, todos os interes
sados no desenvolvimento do Estado, e foi o que .se viu na sua administração 
nunca igualada. Um homem extraordinário, um homem que vai voltar para n. 
iniciativa privada, mas o Brasil, sobretudo o Pará, ainda vai precisar muito 
dele. V. Ex.a, que o conhece há mais tempo do que eu, d.eve concordar inteira
mente com as palavras pobres do seu Colega. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Só discordo do qualificativo "pobres'' de 
V. Ex.a 

O Sr. José Lindoso - V. Ex."' me permite um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Em seguida dar.ei o aparte, com muito pra
zer, a V. Ex.a, nobre Senador José Lindoso. Ma.s, gostaria desde logo, de agrade
cer a palavra do Maranhão ·e a palavra do Mato Grosso, JJOr seus insignes Re
presentantes, que deixaram Q en6os.so ao e!ogio qu.e estou fazendo e deram colo
rido especial ao quadro que me parece a1)solutamente justo do elogio que aqui 
se pratica, neste instant.e, a um jovem brMileiro que .:e notabll!zou - podemos 
não ter medo da palavra - pela justeza com que se comportou à frente de uma. 
diretoria do Banco do Brasil, até ·então considerada ·extremamente ingrata. 

Ouço o nobre s.enador José Llndoso. 

O Sr. José Lindoso - Desejo, pela Bancada do Amazonas, associar-me a esta 
homenagem d,e reconhecimento que o Pará, pela voz autorizada de V. Ex.n, 
presta ao Dr. Oziel Carneir·o, quando ele deixa a Dlretoria da Primeira Região 
do Banco do Bras!l. Por duas vezes, Sr. Senador Jarbas Passarinho, em aparte 
nesta Casa, tive oportunidade de ressaltar essas qualidades, de falar da clarivi
dência da ação de Oziel Carn.eiro, com relação aos problemas do Norte, do grande 
Norte, do nosso Norte, tão complexo e tão difícil, não só pela sua extensão, pela 
rarefação econômlca - diríamos assim - pela complexidade para uma atuação 
dec!.siva e objetlva. Pois bem, ess,e homem, com todo sentimento de uma visão 
telúrica, de um sentir de amor à terra e de uma responsabilidade consciente de 
um programa de renovação da Revolução, ~oube adequar os pr-ogramas ·oficiais, 
analisando-os e colocando-os a serviço do d.esenvolvimento da Região Norte. A 
palavra dos outros Estados, que estavam compreendidos na ação adminlatrativa 
de Oziel Carneiro, e que V. Ex.n ouviu agora, corroboram com esse testemunho. 
Subir os barrancos para ver as anêmicas cidade·s d-os no.sso.s rios, do Pará, do 
Amaz-onas e do Acre, Incentivar produtores bisonhos, mas que neces.sitam de 
estímulo e de confiança, criar condições para fomentar a produção, crer no 
Brasil, crer no Norte e ajudar a construir o Norte para o Brasil, foi, realmente, 
o trabalho que Ozlel Carneiro fez, com uma certa modéstia encantadora. Pa~ece 
quase ausente, quando tudo era presença, tudo era vida, tudo era dedi1 - , nã>O 
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só :pelo Pará, mas por todos os Estados que estavam compreendidos na sua ju
risdição, por todo o Brasil, num sonho da nossa geração de construí-lo grande 
e forte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, era o meu propósito, no des
dobramento desta saudação, tratar precisamente da capacidade de Ozlel Carneiro 
visitar uma região onde as próprias vias ·de transporte e os meios de transporte 
sã<> não só os mais variados, como às vezes os mais Ingratos. Mas as palavras do 
eminente Senador pelo Amazonas levam-me a substituir o resto do meu discurso 
pelo aparte que ele deu, tão primorosamente ele classificou o trabalho do Dr. 
Oziel Carneiro de ir a cada barranca de rio e ao.s lugares mais distantes de 60% 
da área territorial nacional, justamente os 60% mais difíceis de palmilhar. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.n. me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço com multo prazer o ilustre Senador 
por Mato Grosso, Saldanha Derzi, que pediu o apart.e antes de V. Ex.a Ouvire!, 
em seguida, com muita alegria, o aparte do nobre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Senador Jarbas Passarinho, ouvimos com 
atenção o brilhante discurso de V. Ex.a quando trata de fazer justiça a um 
homem público desta Nação, como o Dr. Ozl.el Carneiro. Quando houve a redis
tribuição por zonas geo-econômlcas, para as novas Dlretorias do Banco do Brasil, 
fui ao meu amigo pessoal, Nestor Jost, f:.zer um protesto, em nome de Mato 
Grosso. Eu não acrava justificativa para que Mato Grosso fosse Incluído naquela 
zona geo-econômica, porque sempre pertenceu à Zona de São Paulo e Paraná, 
mais dlretamente ligados ao Centro-Sul de Mato Grosso. Houve até uma pro
messa do Presidente Nestor Jost, de fazer um reestudo da Região, dando-me 
razão na argumentação que apresentei naquela ocasião, porque eu achava que 
Mato Grosso naquela onda d.e desenvolvimento e progresso, ia-se juntar a uma 
região grandemente necessitada e multo mais nec.essltada, talvez, do que Mato 
Grosso. Eu não achava justificativa para que Mato Grosso fosse Incluído naquela 
ceder parte dos seus créditos para que Mato Grosso foss.e atendido nesse afã de 
desenvolvimento. Mas, examinando a atuaçã<> do Dr. Oziel Carneiro nos pri
meiros meses da sua administração como Diretor da 1.a Região (DIRAN), voltei 
ao Dr: Nestor Jost, pedindo a eJ.e que mantivesse Mato Gross.o naquela l,IL Região, 
porque, realmente, eu tinha sentido que na direção da P Região do Banco do 
Bras!!, a DIRAN, havia um homem de rara capacidade de trabalho, de visão, 
um homem de um espírito públ!co excepcional, um homem que, realmente, tinha 
amor às coisas e às causas do Brasil, e que estava estudando a fundo os proble
mas de toda aquela Região. Ele percorreu todos os Municípios de Mato Grosso, 
procurando a solução de todos os problemas afetos ao Banco do Brasil, e deu a 
Mato Grosso uma assistência que, até hoje, não havíamos tido por parte de ne
nhum Dlretor do Banco do Brasil. Ele compreendeu as nossas necessidades, os 
nossos problemas, estimulou o desenvolvimento daquela Região, na pecuária, na 
agricultura, na indústria, porque ele se assenhoreou dos problemas gerais de todo 
o Estado de Mato Grosso. Construiu sedes próprias em quase todas as Cidades do 
meu Estado onde o Banco do Brasil tem Agência. Modernizou o atendimento; 
realmente, foi extraordinária a ação deste nosso patrício, o Dr. Oziel carneiro. 
Quando conversávamos sobre algum problema, ele dizia: "eu não sou político", 
mas eu confesso a V. Ex.n.. um dos políticos mais hábeis que conh.eci até hoje, 
foi o Dr. Oziel Carneiro. Ele dizia: "político foi meu pai", mas confesso a V. Ex. a, 
ele é dos mais hábeis políticos que tem o Pará. Realmente ao meu Estado pres
tou grandes serviços. Mato Grosso fica a dever, pelo seu progresso, seu desenvol
vimento, à capacidade de trabalho, à visão, à inteligência de Oziel Carneiro. Não 
poderemos esquecer o trabalho que este ilustre paraense fez em benefício da 
minha terra. Estão aí vários estudos de problemas de Mato Grosso, sugestões, 
que ele levou ao Ministro da Fazenda, ao próprio Ministro da Agricultura e ao 
Conselho Monetário Nacional. Muitos dele3 não tiveram aprovação. infelizmente. 
mas dentro de poucos dias nós veremos um desses estudos sérios que ele fez 
sobre o Pantanal mato-grossense e que será objeto de npreciação e atendimento 
por parte do Presidente Gei.sei. É um estudo de Oziel Carneiro, um homem sério, 
um homem trabalhador, um grande bras!leiro e que muitos serviços prestou il 
minha terra, ao meu querido Mato Grosso 
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o SR. JA.RBAS PASSARJNBO - Muito obrigado. Ouço, agora, o nobre Se
nador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Senador Jarbas Passarinho, embora Pernambuco não 
pertencesse à jurisdição da 1."' Região do Banco do Brasil, não posso deixar, pri
meiro, de felicitar V. Ex."' pela iniciativa feliz d.e registrar aqui a passagem, o 
trabalho devotado, simples, honesto, eficiente, de um homem público que todos 
nós conhecemos e admiramos, que é o Dr. Oziel Carneiro. Mas desejo, também, 
salientar que algumas vezes, quando o Dir·etor da 2."' Região, que é a minha- o 
Dr. Cam!llo Calazans- viajava e os empresários d·e Pernambuco tinham algum 
interesse nas decisões da Diretoria do Banco do Brasil, ele dizia: "fiquem tran
qüilos, eu vou viajar, mas o Dr. Oziel Carneiro irá defender os interesses do Nor
deste", porque ele sabia que o patriotismo, o devotamento de Ozlel Carneiro es
tavam a serviço do Brasil e do .seu desenvolvimento. Como pernambucano, desejo 
dar este testemunho para que o Pais e o Senado conheçam a figura ímpar de 
administrador, de banqueiro, que é o ex-Diretor da Primeira Reglãn do Banco 
do Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, Senadores Paulo Guerra e 
Saldanha Derzl. Agradeço a V. Ex.as os apartes que tanto enriqueceram o dis
curso que faço, aqui, em nome da justiça, para homenagear um jovem br:t.S!lelro 
tão bem sucedido na gestão da co!.;;a pública. 

Sr. Presidente, concluirei, mas antes de fazê-lo, gostaria de caracterizar 
um aspecto que me parece profundamente interessante: é que a Primeira Re
gião do Banco do Brasil, considerada por muitos como uma Região difícil de 
produzlir bons investimentos, ou melhor, de produzir investimentos que dessem, 
por seu turno, bons lucros, foi ·trabalhada .pelo Dr. OzLel Carneiro de maneira 
tal que aqui tenho alguns números que me parecem extremamente expressivos 
e que sei que, no seu discurso d:e passagem de função, surprenderam às pessoas 
que o ouviam. 

Por exemplo: as aplicações relativas ao Crédito Geral, na Dixetoria da Re~ 
gião Amazónica, em janeiro de 1970, quando o Dr. Oziel Carneiro iniciou a 
sua gestão, eram apenas de 185 milhões de cruzeiros; em fevereiro de 1974, um 
mês antes da transmissão de cargo, atingiram a 709 milhões de cruzeiros. As 
referentes ao Crédito RuTal, em i.gual período, cresceram de 466%. 

Ao receber a incumbência de responder pela Diretoria da 1."' Região os 
depósitos da área atingiam a um montante de 329 milhõe·s de cruzeiros.' Ao 
deixar a sua função, esses depósitos tinham ultrapassado 1 bilhão de cruzeiros. 

Portanto, com esses números, o Dr. Ozlel Carneiro provou, Inclusive, que 
se pode obter lucro numa área considerada pobre, de Lnvestimento duvidoso, 
apenas porque Ele ·soube fazer, precisamente, isto que os Srs. Senadores acaba
ram de dizer: cadastrou a Região, desceu a cada ·caso, analisou-os cada um de 
per si, mod.l:flcou critérios, alguns chamados mais liberais - e que eu diria mais 
justos - numa região que é pobre, numa região que não ccmta com um Banco 
de Desenvolvimento, numa região cujos investimentos nós todos, da Região 
Amazónica, bem como da Região Ce·ntro-Oeste e do próprio Nordeste, temos, 
como dever de obT!gação, de defender cada vez mais. Esses inrestimentos repre
sentam o engrandecimento de um pot.encial que existe à nossa disposição e 
que, infelizmente, aJté aqui, está praticamente intocado. 

Sr. Presidente, não pude comparecea: à cerimônia de transmissão do cargo, 
porque estava aqui, neste plenário, num entrevere com o Senador Franco Mon
toro - que a minha Liderança tanto me previne que é perigoso - e não pude, 
portanto, desengajM-me desse combate intelectual, que a mim me deu muita 
alegria. Fiquei aqui, faltando ao dever que a mim mesmo me havia imposto, 
o de comparecer à cerimônia, - como se a minha presença pudesse significar 
alguma homenagem ao momento de transmissão do cargo do Dr. Oziel para o 
seu ilustre substi·tuto. E, porque não o pude fazer, e só agora recebi o seu dis
curso, peça a. v. Ex.", na forma re-gimental, que ele s•eja inco.rporado pela 
Taquigrafia a esta minha oração. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -V. Ex."' será . · 
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DOCUMENTO A QUE" SE REFERE O SR. JARBAS RASSARINHO NO SW DISCURSO: 
Discurso proferido pelo dr. Oziel Carneiro, ~o 
deixar o cargo de Diretor do Banco do Brasil, 
a 17 do corrente. · 

Nossa convocação para integrar a Diretoria do Banco do Brasil, a partir de 
janeiro de 1970, deu-se log·o após o estab·elecimento da setorização geoeconô
mlca das Diretorias Operacionais e a acumulação de autoridade, no grau supe
rior, para a decisão de negócios das Carteiras de Crédito Geral (Setores Comer
cial e Ind'ustrial) e Rural, em face de ponderáveis razões que aconse-lharam a 
modificação de suas estruturas adminis•trativas. · 

· Essa reestruturação, sobre ensejar a visão em conjunto da economia regio
nal, cr_!ou condi9~es para intensa dinamização dos negócios, em beneficio d!t 
execuçao da poht1ca de des,envolvimento nacional. O desempenho da Diretoria 
da 1.n Regliilo, durante o pe.riodo em que fomos o principal responsável pelas 
suas ações e decisões, foi efetivado exatamente dentro dessas coordenadas, 
nada obstante os percalços naturais decorrentes do atraso e·conômico e social 
que caracteriza o estágio das populações distribuídas nos 60% do Território Na
cional que constituem a base física de sua jurisdição. 

Participando da área de atuação desta Diretoria a Região Amazónica (Ter
ritórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, Esta.dos do Acre, Amazonas t'4 
Pará),· a parte ocidental do Nordeste (Maranhão e Piauí) e par,t,e do Centro
Oeste (Mato Grosso), deparamo-nos com ·as mais variadas economias e os 
niais · diversos problemas no setor de crédito, circunstâncias que exigiram de 
nós e, ce·rtamcnte, exigirão de nosso ilustre sucessor, dia a dia, uma vis·ão mais 
aperfeiçoada da p·roblemática de cada Unidade Federativa. 
. Não só pela necessidade de efetiva integração de porções do território e de 
populações margin.alizadas, com a elevação econôrnica e social destas, mas, 
sobretudo por imperativo de segurança e soberania, respeitada, na.tur.almente 
a nossa função precipua de entidade de assistência creditícia, orientamos, em 
apoio à iniciativa privada, a ação do Banco em consonância com as estratégias 
especiais Indicadas pelo Governo Federal como lnpresdndíveis à integração 
nacional. · 

Definido o obje•tivo da AdminLstração de cada Diretoria, apoiados pelo 
dinâmico e competente Ministro da Fazenda, Professor Antônio Delfim Netto. 
pelo também dinâmico e ·competente Presidente e grande amigo Nestor Jost, 
pelos ilustres e excelentes companheiros de Diretoria e com a colaboração do 
que há de mais nobr.e e precioso no patrimônio deste Banco do Brasll - se·us 
competentes funcionários - preocupamo-nos, de imediato, em proceder a um 
completo levantamento das condições em que .atuava o Banco na Região, con
cluindo pela premênc!a de sevem adotadas medidas capazes de adequar os 
financiamentos nos custos, nos prazos e nas garantias, à rentabllidade ·e ao 
patrimônio dos negócios que seriam beneficiad·OS com o crédito. 

Exaustivamente, ao longo do qun::lriênio, .J:1epetiram-se reuniões com geren
tes, empre·sários e autoridades nos mais distantes sítios, semp11e com o objetivo 
de, corrigindo deficiências, criar condições ao Banco de melhor desempenhar 
sua função supletiva de agente creditício do Governo na mais cobiçada região 
braslleira. 

Prevalecendo o bom senso e sem descurar-se da necessidade premente de 
seletiv!dade e dos demais requisitos da boa técnica bancá·ria, as exigências para 
obtenção do erédito foram modificadas no sentido de melhor amparar as at!
vidades produtivas ali praticadas,· desde que, atendendo ao inte:resse da segu
rança nacional, ·contrlbuissem para desfazer os desequilíbrios econômico·sl e• 
sociais inter-regionais. 

Tratando-se da região brasileira mais atrasada, o Banco, face à nova estra
tégia, passou a oferecer às atividades produtoras que nela se desenvolvem as 
mesffi'[IS oportunidades propiciadas às demais e considerando, naturalmente, 
as sérias dificuldades !nfra-estruturals ai! existentes. como a pre•car!edade dos 
transportes e do escoamento da produção, agravadas pelas distâncias quase 
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continen·tais e os vazios demográficos, além da deficiente e confusa" legislação 
fundiária, e estabele'Ceu condições excepcionais, ora elevando a · peroonta,gem 
dos financiamentos com base na garantia oferecida, ora adotando prlnciplos 
mais liberais que os previamente fixados, com a finalidade de sempre procurar 
prestar auxHio· financeiro aos ·empreendimentos Inspirados no intere'sse da 
região ou do País. 

Convênios foram firmados com as filiadas da ABCAR, CEPLAC, Governos 
Estaduais, INCRA, SUDHEVEA Campus avançados de Universidade, etc., sem
pre na tentativa de cada. vez mais ape.rf·eiçoar os métodos de· ·trabalho e tornar 
mais eficiente a. cooperação do Banco ao processo estabelecid~ pe~o Governo. 
visando a Integrar, económica e socialmente, aquelas populaç~es a s~cledade 
brasilei~a. já que os amazônidas, ideologicamen,te, sempre est1veram mtegra
dos à unidade na'Cional. 

A par. dessas providências de modificar a legislação creditícia e do estreita
mento das reLações com auto·ridades e clientes, foram introduzidos outros meca
nismos operacionais, como o crédito móv·el, linhas de crédito em apoio a progra
mas especificas, troca permanente de inform·a.ções com outras agências financei
ras cficlais ou privadas ali atuantes, evitando a duplicidade de crédito para o 
mesmo cliente e com a mesma finalidade, etc. 

Bene·ficiários de todas as linhas de financiamentos existentes no ·Banco do 
Brasil, os clientes da P Região, passaram a dispor de uma série de regalias es
peciais e que, com a devida vênia, permitimo-nos evidenciar as seguintes: · 

- No Setor ,Comercial, operações de empréstimos em favor de comerciantes 
do interior, "aviadores", ou comerciantes ambulant,es conhecidos na região por 
"regatões", como também· incremento extra de 1>5% sobre os limites de crédito 
vigentes para descontos, além dos no·rmais e periódicos ·reajustes admitidos p.elo 
Banco. 

- No Setor Rural, empréstimos para aquisição de glebas em terra firme, 
contíguas, ou não, a imóveis localizados nas várzeas do Rio Amazonas e seus 
afluentes ,independente da propried·ade possuida na várzea, com o elevado obje
tivo de criar condições, nas terras banhadas por aqueles rios, para os rturícolas 
vence,rem as dificuldades causadas pelas enchentes periódicas de nosso Rio-mar. 

Com base no Programa Espedal estabelecido pela Resolução de n.o 195 do 
Banco Central, 1.116 agricultoil"es e criadores domicilia:dos na Amazônia Légal, 
que tiveram suas explorações afeta.das por enchentes ou outras adveil"sidades cli~ 
máticas, beneficiaram-se com reajustamentos de seus débitos ao prazo de 8 a· 10 
anos, com redução de juros para apenas 5%. · 

'Em função da R·esolução de n.0 147, do Banco Central, 6. 700 pequenos e mé
dios proprietários rurais piauienses !l!tingidos pela seca de 1970, tiveram subs
tancial ajuda para sua re·cuperação econômico-fihanceira, resultando beneficia
rem-se, indiretamente, mais de 9. ooo trabalhadores, e cerca de 29 mil depen~ 
dentes. 

Destaca-se, ainda, a atuação da DIRAM na execução de Programas como: o 
de "Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste 
(PROTERRA) .e o de "Deseny·olv!mento do Centro-Oeste (PRODOESTEl". 

Com recursos destes dois programas, foi possível financiar a •construção, am~ 
pliação e modernização de frigoríficos no Estado de Mato Grosso, com capaci
dade de aba,te e beneficiaménto, já· em 1975, suficiente para atender em. sua 
totalidade o desfrute proporcl·on:ado pelos 12 milhões de bovinos. que as Infor
mações estatísticas disponíveis indic·am como núm~ro mzoável para o rebanho 
mato-grossense. 

o J.'esultado desse esfo.rço que não foi apenas do Dlretor que hoje dá po1· 
cumprida sua tarefa, mas de 'todos os escalões hierárquicos do Banco do Brasil, 
está representado nos números a serem citados. os quais, mesmo parec·endo en
fadonhos e Impróprios ao texto de um discurso, entendemos que, por dever de 
gratidão e d'e justiça, devem ser anunciados por constituírem orgulho e honra 
para todos aqueles que nesta Instituição colaboraram para que fossem al"Can
çados. 



- 460-

· Na Diretorla da Região Amazónica as aplicações velativas ao Crédito Geral, 
em janeiro de 70, início de nossa gestão, eram de Cr$ 185,2 milhões; em feve
reiro/74, um mês antes da transmissão de cargo que hoje fazemos, atingiram 
Cr$ 709,8 milhões, com crescimento no período da ordem de 283,26%. As referen
tes ao Crédito Rural, em i.gual período, elevaram-se de Cr$ 266,8 milhões para 
Cr$ 1.512,7 milhões, crescendo 466,97%, com média anual ligeiramente superior 
a 116%. Os totais nos dois setores evoluÍl1am de Cr$ 452,0 milhões, em janeiro de 
70, para Cr$ 2.394 milhões, ein fevereiro/74, com um percentual de crescimento 
da ordem de 429,64%, aí incluídos os financiamentos do :PASEP. O PRODOESTE 
teve seus recursos esgotado's em feveveiro de· 74, tendo a DIRAM apUcado cerca 
de 54% das disponibilidades do Programa e, sob a regalia do PROTERRA, fomm 
contratados, na Amazônia, até fevereiro/74, financiamentos no valor total de 
Cr$ 750 milhões, aproximadamente. 

Cumpre-nos, .a bem da verdade, deixar cLaro que - ao contrário da afirma
ção daqueles que, por desinfonnação, não aceitam a pujança e o apogeou desta 
Instituição - os créditos deferidos :sob a rubrica do PROTERRA foram oriun
dos de recursos do próprio Banco do Brasil e· não de repasses desse magnífico 
Fundo, em tão boa hora instituído pelo Governo Federal. 

Ao recebermos a incumbência de responder pela Diretoria da 1.a Região, os 
depósitos da área atingiam o montante de Cr$ 329,2 milhões, e o lucro global das 
Agências era de Cr$ 20,5 milhões (.exercício de 1969). Ao encerrarmos a nossa 
gestão, tais números chegam a Cr$ 1.053,8 milhões (depósitos) e Cr$ 105,9 mi
lhões (lucro do exercício de 1973), com incrementos, portanto, de 220% e 416%, 
respectivamente. 

O número de Dependências em janeiro de 70, na área de jurisdição desta 
Diretoria era de 67; em fevereiro de 74, chegava a 77, e até o fim do corrente 
ano mais 15 deverão estar funcionando, totalizando 92 as Dependências sob o 
comando da Diretoria que ora temos a honra de transmitir ao nosso ilustre 
sucessor. Com a nossa presença foram inaugurados 49 prédios novos de Agên
cias, incluídos os das Filiai:s instaladas no. período. 

Senhor Presidente, Dr. Angelo Calmon de Sá. Com a lucidez e a responsabi
lidade de brasileiro de nosso tempo, a·ceitamos a dignificante missão de ocupar 
uma das Diretorias Opevacionais desta Casa e, ao retornar à empresa privada, 
de onde o Governo do inclito Presidente Emilio Garrastazu Médici foi buscar-nos, 
honrando-nos com a convocação e eleição para Diretor do Banco do Brasil S.A., 
desejamos, nesta oportunidad·e, pleno sucesso ao Coleglado presidido por V. Ex.a, 
consignando ainda o sincero reconhecimento e o mais profundo agradecimento 
aos funcionários e ex-c·olegas d·e Diretoria pelo apoio e estima com que sempre 
nos distinguiram. 

A V. Ex.a, Diretor Arnaldo Taveira, externamos o nosso desejo de completo 
êxito na nobre e patriótica. tarefa de comandar a Diretoria da 1.a Região 
comungando conosco, bra.sileiros que mourejamos na tão cobiçada Amazônia' 
no portentoso e5forço de transformá-Ia de região problema em suporte d~ 
economia nacional. 

Felicidades, Hustre patrício. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo palavra a·o nobre Senador 

Wd1son Campos. 

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nosso último 
pronunciamento, nesta tribuna, discor·rendo a respeito do esvaziamento da 
SUDENE, principalmente a partir de 1969, situação fortemente agravada no 
último triê-nio, analisamos dois indicadores do estrangulamento daquela Supe
rintendência, com sérios prejuízos para ·a Região: a redução do caixa dos incen
tivos fiscais e a deterioração dos salá..rios do pessoal técnico e burocrático. 

Cabe-nos, bode, examinar dois outros gargalos redutores da V·azão d·e recur
sos programados para o Nordeste: os vazamentos inf·ra-estruturais, com o retorno 
de capitais para a economia mais dinâmica do Centro-Sul; o depauperamento 
da economia nordestina pela sistemática da distribuição dos recursoo obtidos 
com a arrecadação do Imposto de Circulação d·e Mercadorias. 
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Valha-nos recorda.r, mais uma vez, a origem da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste, ·respondendo, nos Idos de 1960, às recomendações feitas, 
num diagnóstico prel!mlnar da economia nordestina, pelo "Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste". 

VerHicou-se, naquela oportunidade, a existência de flagrantes disparidades 
nos níveis de renda do Nordeste, em relação ao Centro-Sul, com tendência -
se ma:ntidos os condicionantes desse descompasso - a agravar-se de ano para ano. 

Diante disso, resolveu o Governo Federal criar o primeiro órgão a atuar, com 
objetivos precisos, no campo do desenvolvimento em nosso Pais, entregando-se 
à SUDENE a missão de formular "uma política de desenvolvimento econômico 
para a Região Nol'destina e promove·r a sua ·execução, bem como, e sobretudo, 
com o objetivo de coordenar a ação dos órgãos federais na região". 

Seria um órgão diretamente subovdinado ao Poder Central, coordenando a 
ação dos diversos Ministérios no Novdeste, composto o seu Conselho pelos Go
ve•madores dos Estados Interessados, representantes da cúpula ministerial e de 
órgãos federais afins. Nesses moldes, funcionou a SUDENE, pelo menos até 1967. 

Posteriormente à re·forma administrativa que, nos termos do Decreto-Lei 
n.0 200, daquele ano, colocou as Superintendências de Desenvolvimento Regional 
na órb1ta do Ministério do Interior, começaram a surgir modiflcações estrutu
rais, ca.pazes de alterar a própria flloso·fia norteadora da ação da SUDEINE. 

Assim, entre a Superintendência e a cúpula administrativa em que se inseria, 
diretamente vinculada, surgiram na:da menos de vários órgãos, com atribuições 
de supervisão e controle, nas respectivas áreas de competência: os Ministérios 
do Interior e da Fazenda, o primeko responsável pela Indicação do Superinten
dente e vigiláncia das normas técnicas e administrativas; o segundo, porque, 
provenientes O•S seus recursos de incentivos fiscais, qualquer alteração nos mesmos 
poderia ser proposta por iniciativa da suprema autoridade fazendárl:a. Isso, sem 
se falar no Mindstérlo dlo, Planejamento, l'es;tando que mui·tas providências 
pretendidas, na área da Superintendência, só poderiam ser tomadas mediante 
Exposição de Motivos intel'm!nisterlal, com pelo menos três assinaturas. 

A extensão dos incentivos fiscais para atividades setorlais de âmbito nacio
nal foi m.edida tomada por proposta do Ministro da Fazenda, e sua destinação 
à Pesca, ao Turismo e ao Reflorestamento chegou a provocar uma crise minis
terial, com a renúncia do General Albuquerque Lima à pasta. do Interior. 

Com esta. medida - já tomada, com a. aprovação do Ministro renunciante 
a. decl:são de destinar parte dos recursos fiscais ao d·esenvolvimento da Ama:zôni~ 
-os incentivos destinados à administração pela SUDENE, em proveito do Nordes
te, foram Teduzidos em mais de cinqüenta por cento. 

Os nordestinos observaram, desde logo, que essa pulverização dos recursos 
dos mcemiivos flscai·s prejudicava os interesses do desenvolvimento do Nordeste 
e da Amazônia, dado o caráter competitivo que se. in.s'talava e ao fato de que 
a maior parte dos recursos dos incentivos fiscais provêm do Centro-Sul do Pais, 
pondo em choque os lntere.sses de regiões menos a.trativas ao desempenho de 
capitais com aquelas que, dotadas de sólida Infra-estrutura, organização empre
sar1al poderosa, elevadas disponibilidades de know-how, tinham multo maior 
vocação para atrai-los. 

Era como atirar no mesmo saco panelas de ferro e panelas de barro: o 
confronto seria necess•aria.mente desastroso para a economia mais vulnerável. 

Ora, em 1962 a SUDENE contava com o bolo inteiro dos recunsos do sistema 
34/18, pa!'a investir no Nor:deste; logo, em 1967, tiraram-lhe uma fatia para 
a SUDAM, reduzindo-se aquele total para 87,5%. Em seguida, a. extensão dos 
incentivos fiscais à pesca, ao turismo e ao reflorestamento conco!'reu para que, 
do bolo inicial da SUDENE, em 1972, restavam, apenas 49,2%. Mas o esva:zia
mento pros•seguir!a, com a retenção dos cinqüenta por cento restantes dos 
incentivos fiscais para o Plano de Integração Nacional e o PROTERRA, Decre
to-Leis n.0 • 1.106/70 e 1.179/71, respectivamente. 
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Já ass:inalamos que. as nordestinos r.eceberam, de muito bom grado, a desti
nação de incentivos paora a Amazônia. Mas também a SUDAM s~ yeria, em 
breve, prejudicada p.elo vazamento dos incentivos a atlvidades setor1ms: .se em 
1958 recebera 23,81%, essa participação d·eclln.aria, em 1972, para 17,95%. 

Também a Superin•tendêncla do Desenvolvimento da Pesca, porque a lnfra
estmtura pesqueira no Centro-Sul é p·ouco atraente, viu declinar sua partici
pação de 13,45%; em 1970, para 9,68%, em 1971, e 5,91%, em 1972, assim como 
o Turismo, cuja participação nos recursos dos incentivos fiscais reduziu-se de 
12,43% para 3,26%, em 1969 e 1972, respectivamente. 

Surgiu, porém, com a parte do leão, o IBDF, cuja participação subia de 
1,88%, em 1968, para 3,72%, em 1969; 6,!il%, em 1970; 18,94%, em 1971, e 
29,86%, em 1972. 

Aparentemente, nunca se re·florestou tanto no B!'asil, principalmente na 
R.egião Centro-Sul, onde se inventaram as florestas d•e mangu.eiras e abacateiros, 
mas ninguém aparecia para tentar recuperar a mata atlântica do Nordeste ... 

Enquanto a SUDAM, em 1972, recebia pouco mais de duzentos milhões de 
cruzeiros, a fim de atender à Região menos desenvolvida do País, área crítica 
até mesmo como problema de segurança nacional, o IDDF abiscoitava, pará 
reflorestamento, mais de tr.ezentos e oitenta milhões de cruzeiros, inclusive para 
o plantio de pinheiros no Nordeste do Pará, S·em qualquer consideração quanto 
ao equilibrio da biomassa! 

E a SUDENE? 

Para se ter uma pálida idéia dos recur.sos que perdeu com essa extensão 
do.s incentivos fiscais para atividades setoriais, oJ:wiaJ.nente nas Regiões mais 
de.se:nvolvid·as do· País, basta assinalar que o montante foi de três bilhões, 
qUJ!Itrocentos e oitenta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e 
quiru:e c·ruzeiros, no período doe 1960 a 1972. Essa vultosíssima importância repre
senta nada menos do que três vezes o total dos seus orçamentos, da fundação 
até hoje, e um terço do total dos investimentos projeta dos para a Região Nordes
tina, nesse mesmo período de doze anos. 

A LEI DO MAIS FORTE 

Uma po·lítlca de incentivos fiscais, ou de indução econômica ao desenvolvi
mento d•e uma região pobre, num país, não tem de ser necessariamente moneta
rista. Esse o ponto de vista sustentado pelos e-conomistas do CEPAL, que o 
primeiro dirigente da SUDENE tentou pragmatizar. 

No caso específico do Brasil, há uma realidade inconteste: mais de oitenta 
por cento dos recursos fiscais, embora pertençam, primeiramente,· ao rErário, 
que abre mão deles, são propiciados por investidores da região Centro-Sul. 

Assim, quando o Ministro da Fazenda decidiu convencer o Presidente Costa 
e Silva da necessidades daquela destinação setorial a todo o Pai.>, estavo. promo
vendo o maior esvaziamento no caixa da SUDENE, para a Região mais rica. 

Dizia Ruy Barbosa que a v·erdadeira igualdade consiste em tratar desigual
mente os desiguais. 

Ora, tratados igualmente o Nordeste e o Oentro-Sul, não condicionada a 
opção, os detentores dos recursos fiscais preferiram apli-cá-los. inteligentementG, 
em sua própria casa. Como por exemplo, reuni·ram-se as firmas paulistas, 
cariocas fluminenses e mineiras, compraram algumas extensões de te·rras ao 
longo. das rodovias asfaltadas, e passaram a plantar eucaliptos e pinheiros, de 
que há grande fome, nas indústrias do Centro-Sul, para o fabrico de pasta 
d•e papel. · · . 

Houve protestos, sim. Mas as autoridades flnancelvas do País haviam esco
lhido entre a eqüidade e a eficiência: é melhor aplica:r recursos na economia 
màis ·forte, porque os seus rencllmen.tos .siS.o maiores e. mal,s Imediatos. 
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Isto feito, verifica-se, a. partir de 1970, a p.ropaganda internacional do "mila
gre b•rasileiro": e.stávamos competindo, com alguns manufaturados, no mercado 
intennacional! 

Entretanto, hoje, como ·ontem, mais de metade de tudo quanto exportamos 
se representam em dois produtos agrícolas - o café e a soja -, noventa 
por cento produzidos na Região Centro-Sul do País ... 

O VAZAMENTO DOS RECURSOS ORÇAMENTáRIOS 

Se, de um lado. reduziam-se, de maneira drástica, os recursos dos Incentivos 
r:scais a serem fi-plicados no Nordeste, por outro lado as v·erbas orçamentárias, 
para o funcionamento da SUDENE, passaram a sofrer uma diminuição paula-
tina e sistemática, a partir de 1966. · 

Se tomarmos um quadro, elaborado pela COCENE (Comissão Coordenadora 
de Estudos do Nordeste) com o Orçamento da SUDENE, a preços corrigidos de 
1972. teremos o seguinte: 

1966 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

•••• o o •••••••••• o ••• o. o o ••••••••••• o. o •••••••• o •••• 

••••• o • o •••••••• o o ••• o •••••••••••••••• o • o •• o ••••••• 

368 .166. 786,72 
315.057.581,30 
242.914.752,82 
190.294.162,39 
134. 706. 347,50 
162.541.300,00 

Vemos, portanto, que, enquanto em 1966 o montante total dos recursos or
çamentários da SUDENE, no Nordeste, atingia, a preços constantes, um pouco 
mais de trezentos e sessenta e oito milhões de cruzeiros, em 1972 tais recursos 
eram reduzidos a menos de metade, ou seja, cerca de cento e sessenta e dois 
milhões de cruzeiros 

· Demonstramos, anteriormente, como a politica de paridade salarial, aplicada 
pelo Governo Fed.eral, ao reduzir, de maneneira drástica, os níveis de vencimentos 
dos técnicos da SUDENE, colocando-os muito abaixo dos preços de mercado, 
propiciou um constante êxodo dos seus técnicos tanto para a iniciativa pri
vada, como para outros setores governamentais, em busca de remuneração com
patível. 

Vemos, agora, como a crescente redução dos orçamentJs da SUDENE contri
buiria, de maneira inegável, para reduzir-lhe a efetiva presença no desenvol
vimento do Nordeste, que se conservou simplesmente estável, em torno dos 6%, 
no último decênio, enquanto o da Nação, como um todo, vem ultrapassando os 
dez por cento, no último trênio. 

A UTI>LIZAÇAO DOS INCENTIV·OS . 
Quem estuda o desenvolvimento da SUDENE, a partir de 1962, quando sur

. giram os primeiros resultado.> fiscais do sistema 34/18, há de verificar que, nos 
três prim·eiros anos, não totalizaram cinqüenta milhões de cruzeiros, a preços 
correntes, enquanto, em 1965, os incentivos fiscais na Região superariam cento 
e setenta milhões de cruzeiros. 

Mas o resultado da maturação dos projetas iniciais foi bastante animador: 
enquanto, no ano de 1967, o Produto Interno Bruto, no Brasil, crescia à taxa de 
4,8%. no Nordeste o mesmo crescimento atingia a taxa de 10,8%. 

Houve, em número absoluto, maior destinação de recursos ao Nordeste; mas, 
no biênio 1968/1969, começou a luta surda no sentido de desviar a produto dos 
Incentivos para outras áreas e diversas destinações e o resultado foi o seguinte: 
cm 1970, o Produto Interno Bruto crescia, no Brasil, à promissora taxa de 9,5%, 
enquanto o do Nordeste decrescia, coni a taxa negativa de 0,9%. 

Um dado deve ser levado em consideração: enquanto o crescimento do ·PIB 
brasileiro, no período de 1962/1967, não chegava a 5,5% ao ano, em média o do 
Nordeste, em igual período, superava os 6,2%. ' 
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Mas, em 1968, começa a reversão da expectativa: no qüinqüênio encerrado 
em 1972, o crescimentto médio do PIB brasileiro foi de cerca de 8% ao ano, en
quanto, no Nordeste, ficou em menos de 5,5% ao ano. 

Se este quadro é bastante esclarecedor do aumento da distância entre o de
senvolvimento do Nordeste .e o do Brasil, como um todo, seria estarrecedor apre
ciar-se o distanciamento, nos ·períodos citados, entre o crescimento económico do 
Nordeste e o do Centro-Sul. ·· 

Vejamos, porém, o desenrolar da aplicação prática da política de incentivos 
fiscais no Nordeste. 

Inicialmente, os investidores não estavam famlliarizados com o sistema 34/18, 
que lhes parecia demasiado complexo, até que os escritórios do Sul, tecnica
mente preparados pelos economistas da SUDENE, começaram a difundir, prin
cipalmente pela Imprensa, a sistemática da aplicação dos incentivos fiscais. 

Dentro de três anos, o receio às dificuldades, a desconfiança quanto à capa
cidade empressarial dos interessados, a falta de confiança no Governo cederam 
lugar a uma verdadeira febre de apl!cações, logo seguida de um l!geiro arrefeci
mento, ante a exigência da contrapartida de recursos próprios e o temor do Insu
cesso, aliado às dificuldades de abertura de capital. 

Nessa conjuntura, que abrange os primeiros cinco anos de existência da 
SUDENE, era relativamente fácil a captação de recursos, propiciados, em cerca 
de oitenta por cento, pelos empresários do Centro-Sul. Não pretendendo recolher 
ao Tesouro aqueles cinqüenta por cento disponíveis do Imposto de Renda, che
gavam a oferecer vantagens de até cinco por cento naquela época, aos projetes 
nordestinos. 

Conseqüentemente, passaram tai> investidores a exigir um ágio, para entrega 
da sua cota de incentivos, que hoje é superior a trinta por cento, conforme a con
!iabllidade do projeto. 

De qualquer modo, passados os primeiros cinco anos, isto é, a partir de 1967, 
o número de projetas sofreu um enorme incremento, crescendo muito mais do 
que as dispon!bllidades do caixa de incentivos da SUDENE. 

Como a prevenir essa tendência, verificado o crescimento estatístico no pri
meiro triênio, o art. 18 da Lei n.0 4.869 de 1965, veio estabelecer as taxas de 
proporcionalidade entre recursos próprios e recursos deduzidos do imposto de 
renda, com um limite de um para três, respectivamente. 

Pretendia-se freiar a tendência à pro!lferação dos proj e tos, procurando-se 
maior eficiência na aplicação dos recursos, baseada em critérios de prioridade e, 
ademais, corrigir a tendência à elevação dos ágios na captação dos incentivos. 

Tal medida teria disciplinado as aplicações, não fossem aquelas, já assina
ladas, que, a partir de 1966, começaram a produzir vazamentos no sistema: o de
clínio dos recursos orçamentários para o órgão, a evasão de técnicos fugindo ao 
achatamento salarial, o desvlo de recursos para incentivos setoriais. 

A partir de 1969, a SUDENE se transformaria, pura e simplesmente, numa 
instituição encarregada de administrar e controlar um orçamento de incenti
vos fiscais, incapacitada para policiar as negociatas na captação, a inidoneidade 
técnica e financeira dos projetas, o desperdício de recursos e sua vasocomunica
ção descendente para a economia mais dinâmica do Centro-Sul. 

Observemos o que ocorreu, nessa reversão: o processo idealizado consistia no 
sistema Empresas depositantes-Escritórios de elabOração de projetas- SUDENE
BNB e empresas beneficiárias, com o esvaziamento da SUDENE, o modelo se trans
rormou, passando a constituir-se pelo trinõmio Empresas depositantes - "Es
critórios de captação" - Empresas beneficiárias. 

Essa transfiguração do sistema - principalmente estabelecida a competição 
dos incentivos setoriais - beneficiou, em primeiro lugar, os "escritórios de cap
tação e de projetas"; em segundo lugar, os próprios empresários do Centro-Sul 
que, desinteressados dos investimentos no Nordeste, passaram a dividir o seu 
"crédito fiscal" com os pretensos investidores, alegando que o dinheiro era seu, 
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não um simples deferimento de recursos do Erário para fins legalmente explici
tados. Assim, não somente as taxas de captação se elevaram até a quarenta por 
cento, como passou a deteriorar-se, gravemente, a capacidade competitiva da eco
nomia nordestina. 

Diante desse quadro, destorcldo, uma verdadeira caricatura do processo ori
ginal, tão duramente elaborado, começou a SUDENE a tomar uma série de pro
vidências, na tentativa de recuperar-se: 

1) transferindo para as próprias empresas beneficiárias a 'responsabilidade 
pela análise e reconhecimento do direito das pessoas jurídicas depositantes, cerca 
de duzentas mil em todo o Brasil; 

2) estabelecendo o piso de trinta mil salários mínimos para os proj etos e 
ampllando o prazo para sua implantação; 

3) estendendo o incentivo aos vários tipos de empreendimentos agropecuá
rios e reservando-se a tarefa de supervisão e controle das aplicações, com infor
mes do SERPRO, da BNB e das próprias empresas beneficiárias. 

Mas a própria medida do piso para os pr<Jjetos viria resultar em mal maior: 
as empresas beneficiárias passaram a promover uma superavaliação dos seus in
vestimentos e recursos próprios, aumentando, por insuficiência de recursos e de 
capacidade empresarial, o número de esqueletos fabris que se espalham no Nor
deste, oferta ociosa a futuros empreendedores do Centro-Sul, que os adquirirão 
"na bacia das almas". 

Eis o que constatamos, numa visita aos Estados nordestinos, no último re
cesso parlamentar: há uma enorme quantidade de emprrendimentos parados, ou 
em implantação há mais de cinco anos; enquanto a maior parte dos que sobre
vivem ou prosperam configuram, apenas, extensões ou filiais de empresas sou~ 
damente instaladas no Centro-Sul. 

Um aspecto que vale assinalar, nesse quadro conjuntural que mostra uma 
SUDENE em dificuldades, apesar de todos os esforços da sua valente equipe para 
a sua sobrevivência, está no comportamento do Banco do Nordeste do Brasil, que, 
vendo m!nguar de ano a ano, os depósitos dos Incentivos fiscais, passou a ope'
rar como simples banco mercantil, dedicando-se às transações comerciais de 
maior proveito financeiro. Assim, seus empréstimos no Nordeste decairam de 
Cr$145.033.610,00, em 1966, para Cr$ 57.770.385,00, em 1972, a preços correntes. 

OS VAZAMENTOS INFRA-!ESTRUTURAIS 
Poder-se-la alegar que a ação do Governo Federal no Nordeste não se retrata, 

apenas, na atuação da SUDENE, desde que os diversos Ministérios, pela sua ação 
dinâmica, poderiam, nesse período, ter cuidado suficientemente da modernização 
da infra-estrutura na região, com a aplicação de recursos muito mais copiosos 
do que aquela parte perdida dos incentivos fiscais. 

Não nos parece caiba, num estudo da proporção deste que estamos fazendo, 
anallsar todos os problemas de infra-estrutura do Nordeste, à luz da política de 
desenvolvimento nacional integrado, conotada até com objetivo maior da segu
rança nacional. 

Vejamos, porém, apenas para exemplificar, o problema dos transportes, o 
Ministério que mais gastou, no Brasil, nos últimos cinco anos, numa louvável 
paixão rodoviária que, apesar dos seus profícuos resultados, não deixou de desfi
gurar, por hipertrofia de um setor, o panorama viário brasileiro. 

o Nordeste Menor, abrangendo do Rio Grande do Norte a Sergipe, apresenta 
hoje, uma boa malha rodoviária. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Sergipe 
estão ligadas por excelente estrada asfaltada, atendendo, perfeitamente, à den
sidade de tráfego atual. Trata-se de uma BR-101, isto é, de uma rodovia federal 
que adentra alguns ramais, igualmente pavimentados, pelos Estados do Rio Gran
de do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Uma rodovia pernambu
cana. vai até Picos, onde se prolonga pela Transamazônica. Esses cinco Estados 
Nordestinos cuidam, suficientemente, do sistema rodoviário estadual e, hoje, 
quase todos os seus Municípios se interllgam por vias vicinais mais ou · 
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aceitáveis. Quanto ao Marahão, tem a sua Capital ligada, por uma BR. litorânea, 
inteiramente asfaltada, com Belém e Fortaleza, estando Igualmente ligada a 
Natal. 

Finalmente, o Piauí: graças à presença do Ministro Reis Velloso no Supre
mo Conselho da .Nação - onde felizmente continuará, no atual Governo, com
pondo com o Sr. Armando Falcão, a presença do Nordeste no Gabinete do Pre
sidente Geisel - obteve, o antes esquecido Estado "do meu boi morreu", a pa
vimentação de novecentos quilômetros de rodovias pelo Governo Federal e tre
zentos qu!lõmetros pelo Governo Estadual. Em três anos de trabalho, estamos 
vendo sua fita asfáltica cobrir nada menos de mil e duzentos quilômetros. 

Dir-se-ia: no particular, o Nordeste nada tem a reclamar, pois foi multo 
bem aquinhoado pelo último Governo da iRevolução. 

Entretanto, temos um sério reparo a fazer, no particular. 
Ninguém ignora que o usuário do sistema rodoviário, do ponto de vista estri

tamente econômico, é o transportador: principalmente, as empresas de ônibus 
e as frotas de caminhões. 

Assim, a rodovia pode transformar-se numa deseconomia para as regiões 
~ubdesenvolvidas, quando liga seus centros consumidores aos centros produtores 
das Regiões mais desenvolvidas do País. 

Sr. Presidente, já vi, como diz o nobre Senador Vasconcelos Torres, o 
DETRAN da Mesa funcionar. Pediria licença a V. Ex.a. para terminar este pro
nunciamento, que considero de grande importância para a minha região . 

. Quem quer que percorra, de automóvel, - como fizemos no último recesso 
parlamentar - as estradas asfaltadas do Nordeste, se der-se ao trabalho de 
olhar as placas dos caminhões, verificará, desde logo, que pelo menos oitenta por 
cento delas trazem a sigla de uma cidade do Centro-Sul, de Minas Gerais ao 
Rio Grande do Sul. São empresas sulistas de transporte de passageiro, - como 
essa prodigiosa "VIação Itapemlrim" - as maiores responsáveis pelo transporte 
de passageiros entre as Capitais litorâneas, de São Paulo a São Luiz; como igual
mente sulistas todas as que operam no setor de mudanças e, para citar duas 
apenas, a "Atlas", de São Paulo, e a "Fink", do ruo de Janeiro. 

Deve-se lembrar, também, o chamado "transporte-formiga" feito por aqueles 
caminhões, cujo motorista é o proprietário. Citaria um exemplo frisante: a 
Cidade de Jacutlnga, no SUl de Minas, com menos de cinco mil habitantes, tem 
cerca de cinqüenta caminhões fazendo o transporte de carga do Sul para o Nor
deste, levando, por vezes, de retorno, para São Paulo, as cenouras de Brejo da 
Madre de Deus, o abacaxi do agreste, ou a pinga de alguns engenhos pernam
bucanos. 

Para onde vai o preço do frete? 
Inteiramente para o Centro-Sul. 
Será que ninguém atentou para esse vazamento da economia, originado 

por uma opção rodoviária que transforma o automóvel - e, conseqüentemente, 
o combustível, cada vez mais caro - no veículo quase exclusivo do transporte 
de cargas do e para o Nordeste? 

Dlr-se-ia que resta o transporte marítimo para as cargas mais pesadas. 
Ora, quando uma usina do Nordeste encomenda a Dedin!, em São Paulo, 

novas e gigantescas moendas ou equipamentos complementares, juntam-se aque
les caminhões do "transporte-formiga", com um batedor à frente, num "fusca", 
a fim de levar a carga a destino em duas semanas. Se o importador fosse 
esperar a "praça" de um navio de cabotagem, levaria alguns meses. 

Hoje, de cada quinze navios de cabotagem, de Santos a Manaus, apenas 
um aparta ao Recife, cujo porto, está assoreado há mais de dois anos. Man~ 
daram para lá uma draga, que afundou diante de um dos seus maiores arma
zéns e lá está ela, entupindo a acostagem, há um biênio, sem qualquer provi~ 
dência para a remoção. 
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Pernambuco decidiu construir o complexo de SUAPE, dado ao seu poslclo
namento geográfico prlvllegiado - eqüidistante de tudo - visando a anular 
esse. estrangulamento do transporte marítimo, com terminais capazes de atender 
a superpetroleiros e graneleiros de cem mil toneladas, como também a promover 
o atendimento de novos empregos à Região, através das excelentes perspec
tivas em atrair investimentos industriais de grande porte. 

Ciente dessa intenção, um dos maiores armadores dos Estados Unidos pro
curou as auooridades estaduais e federais, revelando-lhes seu desejo de construir, 
em SUAPE, um estaleiro, que seria o segundo de todo o Mundo em capacidade, 
com o mais sofisticado equipamento, representando um investimento de bUhões 
de dólares. · 

Subindo os escalões hierárquicos do setor viário brasileiro, foi ouvir, na. 
cúpula, uma resposta desalentadora: "O assunto só interessa ao Brasil se o 
estaleiro for construído no Estado da Guanabara". 

Da mesma forma, um grupo japonês demonstrou interesse em investir em 
uma indústria de fertilizantes - insumo que tem onerado substancialmente os 
custos de produção da economia agrícola nordestina - em Pernambuco, a qual 
com uma capacidade de gerar empregos superior aos criados nos 14 anos de 
SUDENE. 

Então, não bastam a Ponte Rio-Niterói e o metrô carioca a empolgar re
cursos de todos os contribuintes brasileiros, do Amazonas ao Prata? 

Por que hipertrofiar ainda mais a decantada Cidade-Estado, o mais belo 
parque turístico do Brasil, enquanto se atrofia a economia do Nordeste, à falta 
de um grande porto que atenda às suas necessidades? 

Todos os Estados do Nordeste reclamam o aparelhamento das suas enseadas 
e somente o Maranhão, que felizmente, obteve a Usina de Boa Esperança está 
esperançoso de que se construa, em Itaqui, o ancoradouro que escoará daqui 
a uns cinco anos, pelos menos, o minério da Serra dos carajás. ' 

Se ao mínimo se reduziu a cabotagem marítima para o Nordeste - escoan
do-se a sua produção pelo caríssimo transporte rodoviário, gritante fonte de 
deseconomias - o que ocorre com a famosa "malha ferroviária" há mais de 
um decênio programada para a Região? . ' 

Ficou para as "calendas gregas". Nulo o acréscimo de trilhos, nos últimos 
cinco anos. A antiga Great-Western, em demanda ao Piauí e ao Ceará, parou 
mesmo em Ouricurl, seu ramal sul c<mtinua chegando a Maceló e, também, arra
nhando o litoral, o ramo setentrional, até João Pessoa. 

Ora, o famoso plano ferroviário prevê a ligação dos subsistemas, de Sergipe 
até o Ceará, há muitos anos. Mas, em matéria de estradas de ferro, vimos li
gar-se São Paulo a Brasília e ao Rio Grande do Sul, nos últimos cinco anos; 
nada, praticamente nada, foi feito, em Igual período, quanto à malha ferro
viária do Nordeste. 

Mas Deus, por vezes, é nordestino e, no fim do ano passado, acendeu, na. 
Terra Santa, um moirão de petróleo, que iluminou, repentinamente o Mundo 
(embora obscurecesse a Europa e o Japão), mostrando que se a. era do petróleo 
não está prestes a findar-se, pelo menos o preço pago por ele, até então, era 
cinco vezes Inferior ao preço real. 
. Ora, o Brasil inteiro sabe que, até o fim deste ano, estaremos pagando pelo 
menos três cruzeiros por um litro de gasolina, que custa, no Uruguai, atualmente, 
quase cinco cruzeiros. 

Será que continuaremos a transportar de caminhão a carga pesada - ferro, 
máquinas industriais, adubo - do Sul para o Norte do Pais? 
. ou será preferível, imediatamente, reaparelhar os nossos Portos, aumentar 
a frota de cabotagem, permitir e incentivar a instalação do estaleiro do Recife, 
acelerar a construção de SUAPE, construir o Porto de Itaqui, concluir os termi~ 
nals oceânicos de Alagoas, Incentivar um "corredor de exportação" para o Nor
deste? · · · · 
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Já não podemos duvidar da construção de uma ferrovia de mil quilómetros, 
ligando o minério da Serra dos Carajás ao litoral maranhense; nem do apro
veitamento do Tocantins para complementar a energia do sistema CHESF -
Boa !Esperança, possibilitando uma das maiores aquavias do País, além da Irri
gação de uma vasta área seml:árida do Grande Nordeste. 

Estamos certos de que o Governo do Presidente Gelsel procurará, com o 
acoplamento dos sistemas rodoviário e fluvial, religar os Estados norde.st!nos, 
integrando, realmente, o Piauí e o Maranhão naquela comunidade de trinta 
milhões de brasileiros e fazendo com que a Região nordestina e a Amazônia 
Oriental, pelo menos, Iniciem um esforço slnergético de complementação econô
mlca, capaz de abrir novos horizontes àquela Integração nacional que desejamos, 
em benefício, também e principalmente, das regiões subdesenvolvidas do Pais. 

Não devemos esquecer que qualquer política de contenção da elevação do 
nível geral de preços deve, por bom senso, levar em consideração que os "fluxos 
de nossas riquezas" são feitos pelo sistema de transporte mais caro do mundo. 
Qualquer artifício "cçmtábll" que essa política possa conter, sem levar em prio
ridade tal fato, agravado pela atual crise mundial do petróleo e matérias-primas, 
redundará em um sério risco, multo comum, por sinal, da tentativa de resolver 
os problemas pelos seus efeitos, com um substancial desperdício de recursos, sem, 
todavia, atingir o objetivo positivo esperado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Acreditamos ter, ao menos parcialmente, demonstrado que a economia con

tinua em dificuldade e o Nordeste sempre pobre. 
Parece-nos claro que as perdas sofridas peJa SUDENE, tanto quanto aos 

recursos do sistema 34/18, como por efeito da evasão de técnicos dos seus qua
dros, não foi conveniente, nem suficientemente compensada por investimentos 
na infra-estrutura da Região. Muito ao contrário, só · a opção exclusiva pela 
solução rodoviária impl!ca num empobrecimento constante e crescente daquela 
economia. 

Mas, antes de concluir, pretendemos justificar porque consideramos a solu
ção .. ferroviária mais benéfica ao desenvolvimento da estrutura viária do Nor
deste e, paralelamente, ao fortalecimento da· economia nacional, principalmente 
se combinada com a modernização e ampliação do transporte de cabotagem. 

É que, há mais de um decênio, tanto o transporte ferroviário, como o mari
timo, se tornaram estritamente estatais. Quase toda a Administração dos portos 
foi autarquizada. peJa União, restando poucos exemplos de empresas privadas, 
como no porto paulista de Santos, o mais eficiente e mais bem equipado do 
Pais. A cabotagem se organizou de tal sorte, que é controlada, totalmente, pelo 
Ministério dos Transportes. Quanto às ferrovias, foram inteiramente empol
gadas pela Rede Ferroviária Federal, também uma autarquia da união, que dita 
os fretes e as tarifas. 

Se os nordestinos pudessem optar pelo transporte marítimo e ferroviário, 
não. ocorreria o que vem acontecendo: uma flagrante deseconomia, um Impor
tante vazamento dos recursos que o.s incentivos fiscais carreiam para a região. 
Porque, enquanto no transporte rodoviário o lucro vai para o empresariado par
ticular do Centro-Sul, num sistema aqua-ferrovlário, de controle estrito da. 
União, na hipótese de lucro - indesejável num serviço público estatal - tal 
produto seria carreado para o Erário, possibilitada uma redistribuição de caráter 
estrutural, segundo as necessidades dos menos desenvolvidos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores 
Não quero cansar mais, por hoje, a atenção do Plenário. Tendo, porém, um 

compromisso com o meu Estado e com o Nordeste, voltarei a esta tribuna, 
retomando o fio destas considerações, examinando outros aspectos do problema 
crucial do desenvolvimento Integrado do País, que sofreu, no último qu!nqüênlo, 
uma interrupção, de inspiração monetarista, capaz de comprometer, seriamente, 
a futuro desta Nação. 
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Saliento, desde logo, que, no estudo comparativo que proponho à inteligência 
brasileira e à consciência nacional, nada temos, nem podemos !rrogar contra os 
nossos irmãos do Centro-Sul. Desejamos, apenas, evitar que, como potentes 
locomotivas, continuem puxando alguns vagões vazios cia Federação, pois a 
carga promete ser cada dia mais pesada. 

Somos trinta milhões de brasileiros dispostos a dividir esse peso; temos 
necessidade de restaurar e multiplicar as nossas forças, ou cairemos, Inermes, no 
caminho, enquanto as potentes locomotivas poderão precipitar-se no vácuo da. 
desintegração nacional. Queremos afastar dos olhos essa espantosa visão e ante
ver, num Nordeste desenvolvido, o irmão robusto que oferecerá, aos do Centro
Sul, aquela firme disposição de luta que, hã trezentos anos, mostrou à compa
nhia das índias Ocidentais que o Brasil jã era dono de si mesmo. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) · 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidência comunica que, em vir
tude da realização de Sessão Solene do Oongre.soo Nacional no próximo dia 22 
de abril, às 15 horas, em comemoração ao Dia da Oomunidade Luso-Brasileira, 
não haverá Sessão Ordinária do Senado naq'Ueia data. 

Assim sendo, designo, para a Sessão Ordináll'ia. d'e 23 de abril, terça-feira, 
a segul.nJbe 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 32, de 1974, de autoria do 
Sr. Senador Lourtvail Baptista solicitando a transcrição nos Anais do Senado 
Federal do artigo mti,tulado "As grandes decisões de Castello" de autorl:a do 
Professor Luiz Viana Filho, publicado no Jornal do Brasil, edição do dia 31 de 
março de 1974. 

2 

Discussão em turno único da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n.O 51, de 1974) do ProJeto de RJesolução n.0 3, de 1974, 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1!168, n.O 79, de 1970, 
e n.o 52, de 1972, para pel"'Jlitir que a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) 
Jl08Sa elevar o rnontan·te de sua divida consolidada., mediante contrato de 
empréstimo com a Oaixa Económica ·do Estado de São Paulo. 

3 

Di'.s~ão. em turno único, do Projeto de Resolução n.0 14, de 1974 (apre
sentado pela Comis:são de Finanças, como conclusão de seu Pal'lecer n.o 66, de 
1974), que autoriza o Governo do Estado de São.Paulo a J.'eaillzar ope1:1ações finan
ce111as em moeda estl'angeira para a construção civil, fornecimento e Instalação 
de equipamentos de três ·hospitais de Ensino naquele Estado, tendo · 
P.ARiECEm, sob n.o 67, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidoade. 

Está. encerrada a Sessão. 
Encerra-se a Sessão às 18 horas e 10 minutos.) 



41.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 23 de abril de 197 4 

PRESID!NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 14 horas e 30 núnutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Gemido Mesquita - Flávio Br1tto - José Esteves - Oattete Pinheiro 

- J.arbas Passan:inho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodonúr 
Milet - José Samey - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portel.la -
Helví:dio Nooes- Virgílio Távora- W:ald•emar Alcântara- Wilson Gon
çalves - Dlnarte· Mariz - Luís de BalTOs - Jesé Frewe - Ruy carneiro 
- João Cleofas - Paulo GU!erra - Wilson Campos - A!mon de Mehlo -
Luiz CaV'alcante - Teotônlo Vilela - Augusto ~anco - Leandro Maclel 
- Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Ca.rlos Linden
berg- Eurico Rezende- A:mal'al Peixoto- Paulo Torres- Benjamin 
Farah - Danton Jobim - Gustavo Oapanema - Magalhães Pinto -
Carvalho Pinto - }t1rlanco Montoro - Emival Caiado - Femando Corrêa 
- Mattos IJeão - Octávio Cesário - Antônio Ca.rlos - Celso Ramos -
Daniel Krieger - Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão,. 

Sobre a mesa, 11equer!mento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

li: !Ido o seguinte: 
REQUERIMENTO 

N.0 50, de 1974 

Pelo falecimento do Deputado José Maria Alkmim requeremos, na forma 
regimental e de acordo com as tradições da Casa, as segu!n•tes homenage·ns de 
pesar: 

a) Inserção em Ata de voto de profundo pesar; 

b) rep11esenOO.Ção nos funerais; 
c) apresentação dle condolências à família e ao Estado de Minas GeTals; e 
d) levantamento da Sessão. 

Sala da:s Sessões, em 23 de abril de 1974. - Magalhães Pinto - Gustavo 
Capa.nema - Ama.ral Peixoto - Ruy Carneiro - Antônio Fernandes - Am.on 
de Mello - Clodomir Milet - Danton Joblm. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em votação o reqUJerlmento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gustavo Capanema. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação.) - S•r. Presi

dente, Sl's. Senadores, é com o coração transi:d() da maior amargura, que comu
nico ao Senado Federal o falecimento, ontem à noite em Belo Horlzcmte, do 
grrunde brasileiro,, José Maria Alkmim, ora no exercício do seu ol·tavo mandato 
de ~rep11esentante de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. 

Não tlenho palavras bastantes pa;ra traduzir a profuna mágoa da Bancada 
dos Senadores mineiros, em cujo nome faço esta comunicação. Falo também 



- 471-

o SR. AMARAL PEIXOTO (Para encaminhar a votação) - Sr. PresldentP 
Srs. Senadores, é profundamente doloroso, para mim, ocupar esta tribuna para 
despedir-me dos companheiros que partem desta vida. Hã pouco falava de Israel 
Pinheiro e, hoje, outro mineiro, José Maria Alkmim. Companheiros fomos durante 
mais de 30 aillOS, estivemos em campanhas políticas memorãvels, ocupamos postos 
no Governo, ao mesmo tempo, e juntos estivemos na Oposição. ' 

Posso prestar o meu depoimento sobre as suas qualidades de carãter, sobre 
o vigor comba•ivo desse grande mineiro. Se era, como disse hã pouco o Senador 
Gustav~ Capanema, um mineiro autêntico, era também um político autêntico, 
um politico que, toda a sua vida, soube dedicar-se às boas causas de Minas 
Gerais e do Brasil. 

Ele poderia ter exercido outras funções; poderia ter sido seduzido para a em~ 
presa privada; mas ficou na política até o fim, até o último momento de sua vida. 

Recordo-me quando ele veio aqui assumir o seu mandato, no ano passado. 
Parece-me que aí ele começou a morrer, tão diferente encontrou o Parlamento, 
aquele Parlamento que ele assistiu, no passado, vibrando e no qual desempenhou 
papel inigualãvel. 

Ele contemplava a Câmara vazia, desconhecida para ele, e perguntava-me: 
"0 que é isto? Isto é a Câmara dos Deputados?" 

Dentro de dois dias, saía de Brasília e não voltava mais. 
No momento oportuno, um dos Senadores do M!DB prestarã a homenagem 

do m-eu Partido a essa figura Ilustre de brasileiro. Hoje, só venho traz~ a minha 
solidariedade ao requerimento apresentado por Gustavo Capanema e dizer que, 
realmente, o Brasil perdeu uma grande figura. Ele passarã à História, não :pelo 
anedotãrio político que dele se conta, mas pelo alto sentido de sua vida, pela 
honestidade que caracterizou José Maria Alkmlm, no desempenho de todos os 
cargos que ocupou, deixando até a Secretaria de Justiça de Mm.as para dirigir 
uma penitenciãrla ·que ele havia construído e que era a "menina dos olhos" da 
sua gestão. 

Juntando-me, em nome do meu Partido, ao apoio .que damos ao requerimento 
que acaba de ser apresentado, enviamos também à sua viúva, a seus filhos e ao 
Estado de Minas Gerais as nossas condolências. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Tãvora, Líder da ARENA. 

o SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ~A. por 
sua liderança, aplaude o requerimento do nobre representante de Minas Gerais, 
eminente Senador Gustavo Capanema. Nós, em particular, recordamo-nos 
comovidos dessa figura hoje desaparecida e a lembrança que dela temos 
temos não é daquela político habilidoso, que encheu páginas de jornaiS, mercê 
de saídas inteligentes de todas as situações difíceis;· ao contrário, Srs. Senadores, 
o que dele nos ficou é a imagem do homem combativo que, na época de 1955 a 
1956 encontramos, defrontando-nos em trincheiras opostas, do mineiro des
temido de 1964 que junto com Magalhães Pinto escreveu tão bela página de IIlOSSa 
História. Vimos, então, a força, o valor, a determinação daquela personalidade 
encoberta por uma face que parecia estar sempre a rir, por uma mâscara de des
preocupação total. 

Foi ele um dos responsáveis maiores pela consolidação da candidatura à Pre
sidência da República que combatíamos há duas décadas. E, sempre terçando 
armas, a maior parte de nossas vidas, deseJamos deixar consignados, como ho
menagem última a esse homem, o respeito do adversário e a saudade do amigo 
de longo tempo. 

Em nome da ARENA, Partido a que pertenceu, em nome de todos aqueles 
·que sob nossa legenda tiveram o prazer de seu convívio e de admirar suas ati
tudes, expressamos apoio ao requerimento ora em votação. (Muito bem!) 
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para exp·r.lmir a sincera e imensa consternação que neste momento se derrama 
por toda a noosa terra mineira, ferid!a pelo dlesaparecimento dessa tão notável 
f!lgtl1'a de homem de ~tado, de cidadão prestante, de exempla:r chefe de fam!l!a, 
de constante servidor de Deus. 

O nosso Guimarães Rosa traçou, em página célebre, o perfil de Minas Gerais, 
da Minas geratriz, primeira base de concentração de povo no Brasil, "a primeira 
a povoar-se, diz el•e, e a ter nacional e universal presen((a". "Aí, continua o 
mestre, plasmado dos paulistas, pionreiros, de lusos aferrados, de baianos treze
dores de bois, de numerosíssimos judeus m:anipu~adores de ouro, de africanos das 
estirpes mais fin,as, negros reais, aproveitados na rica indústria, se fez a criatura 
que é o mineiro inveteT31do, o mineiro mineirão·, o mineiro d·a gema, com seus 
maJ!es e bens". Esse minei·ro primi-tivo e báslc·o, se estendeu, do centro minera
lógico, do chão de ferro, por todo o chão de Minas, para a Mata, para o Sul, 
~a o 'I1riângulo, para o Oeste, para o Nor1le, para o Nordeste. Mas, se são 
tanrtas Minas, con·tudo ela é uma só, com uma só atmosfera, uma só alma, feitio 
e maneira. ~tou resumindo o pensamento de Guimarães Rosa que assi-m acr.es
eenta: "Acostumar.am-nos, entretanto, a um vivo rol d•e atributos, de qualidades 
mais ou menos específicas". E alinha, com aquele seu poder d1e geni-al linguagem 
numerosa a!djetivação do minei-ro representativo. 

Não sei dle maior homenagem que eu poderta presta:r a José Maria Alkmim 
a não ser chamar-lhe mineiro da gema, mineiro bem representativo. 

Outros haverão de traçar, com minúcia e exatidão, as grandes páginas da 
vida do erlraordinário morto de hoje. 

Ele fez CM'reilra poHtica dle al·to nível: mais de um quarto de século de vida 
parlamentar e muitos cargos do pod&- executivo, corno o de sec11etário de Est3Jdo, 
mais de uma vez, de Ministro da Fazenda e de Vice-PresidentJe da Rlepúbllca, 
sem. falar na corajosa partíclpação nos perigosos momentos mineiros de revo
lução: em. 1930, em 1932, em 1964. 

Na carreira pública, além dessas ruidosas permanências e passagens, pelas 
glórias politicas, eu o vi administrando 3Jdmirayelm.·ente a Imprernsa Oficial do 
nosso Estado, quando era eu Secretário do Interior, e posteriormen·te, no governo 
de Benedito Valada.re.s, realizando obra a um tempo administrativa e científica, 
difícil obra de e~evado. sen,tldo social e humano, que foi a impl,antaçã:o, por 
muitos anos, da penitenciária das Neves. 

Alkmim fez também carreira de advogado, começando no famoso escritório 
de Abílio Machado, semen~eira de grandes p·rofissionais do foro. 

Mas o que mais se prolongou por sua vida foi a Santa· casa de Misericórdia 
de Belo Horizon·te, de que ele foi provedor pode-se dizer que perpétuo. 

Quantas realizações portentosas, quantos milagres de penosa rotina lhe ficou 
devendo aquele importante estabelecimento de caridade e de grande e sábia 
medicina! Entre a:s eXIgências e cuidados da sua carreira politica e profissional 
ele estava sempre Jlll'COO àquele seu honroso e afanoso cargo de provedor, exer~ 
cldo por mais de trinta anos. 

A personalidade múltipla e cheia de brilho e . fascínio de Alkmim merece 
perfil para ser feito por mão de mestre da psicologia humana e poUtica. 

A l.sso não me animo, nem. é esta a oportunidade própria. Ao que me sinto 
obrigado é dizer que ·estamos pe!rdendo uma rara figura de homem de primeira 
ordem, tanto nos seus asp'ectos eJCteriores, !soo é, de grande est1:1ela do mundo 
político, mas ainda (e este é que é o seu traço preponderante) de grande perso
nalidade do mundo dos valol'les espirituais. Quem sou eu para julgar§ Mas não 
posso ter dúvida de que Alkmim, verdadeiramente, não morreu, mas foi chamado 
por Deus. (Muito bem!) 

O .SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Amwral Peixoto, para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A Mesa as.socia-se às homenagens que o Senado acaba de prestar à memória 

do nobre Deputado José Maria Alkmim e fará cumprir a deliberação da Casa, 
designando os nobres Senadores Magalhães Pinto e Dlnarte Mariz para repre
sentarem o Senado Federal nos funerais. 

A Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem .n.0 112, de 1974 (n.0 135/74, na origem) pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Senhor 
George A:vares Maciel, Ministro d~ Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Delegação Permanente 
em Genebra. 

Está encerrada a Sessão. 
Encerra-se a Sessão às 15 horas. 



42.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa Ordinária da 7.a Legislatura, 
en1 23 de abril de 1974 

(Extraordinária) 

PRESID:f:NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se pres·entes os Srs. Senadore~~: 

Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José Esteves- Oattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Cos~a - Clodomir 
Milet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella -
Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson 
Gonçalves - D!narte Mariz - Luís de Barros - Je.s.sé Freire - Ruy 
Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Amon 
de Mello - Luiz Cavalcante - TeotônJo Vilela - Augusto Franco -
Leandro Maciel - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos -
Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres 
- Benj!llmlm Farah - Danton Job!m - Gustavo Capanema - Maga
lhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Emival Caiado -
Fernando Corrêa - Mattos Leão - Octávio Cesário - Antônio Carlos 
- Celso Ramos - Daniel Krleger - Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compare
cimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguln te 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA 

De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo: 

- N.0 125/74 (n.0 156/74, na orfg.em), de 19 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.0 3, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1. 289, de 29 de 
novembro de 1973; 

- N.o 126/74 (n.0 157/74, na origem), de 19 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.o 4, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1290, de 3 de 

dezembro de 1973. 

De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado, para 
ca.rgo cujo provimento depende da prévia autorização do Senado Federal 

- N.o 127174 (n.0 158/74, na origem), de 19 de abril de 1974, referente à escolha 
do Senhor João Baptista Pinheiro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Argentina. 
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OFíCIOS 

DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes Projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
n.0 26, de 1974 

(N.• 1. 778-B/74, na casa de origem) 
DI: INIOIA'l'IVA DO SR, PRII:SIDEN'l'IC DA RII:PÚIILICA 

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6." Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra

balho da 6." Região fica, proviool'iamente, alterado de acordo com os Anexos A e B 
desta Lei. 

Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes dos Anexos A e B 
a que se refere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na 
Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valores mensais: 

a) Técnico de serviços Judiciários: 
Classe B - Cr$ 2.383,00 
Classe A - Cr$ 1. 987,00 

b) Auxillar de Serviç.:>s Judiciários: 
Classe B - Cr$ 990,00 
Classe A- Cr$ 839,00 

Art. 2.0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 
Judiciários e Aux1l!ar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoal da secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 6." Região será feito mediante concurso 
público de provas, ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à primeira 
apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores de Direito, 
Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de seu provisionamento em 
nivel superior e, dos candidatos à segunda, a de certificado de conhecimentos 
equivalentes à oonclusão do ensino do 2.0 grau. 

Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Técnico 
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços 
Judiciários, na forma de regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 6.~' Região, observadas as exigências legais. 

Art .. 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6.3 Região são os fixados para os sl!nbolos corres
pondentes aos do Poder Executivo, observado o principio estabelecido nos §§ 1.0 .e 
2.0 do art. 1.0 da Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 - Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para 
retribuir o regime de Tempo Integral e dedicação exclusiva e o serviço extraor
dinário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que 
trata esta Lei, serão calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados 
pelo Decreto-lei n.0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base com 
referência à Classe B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nivel 22; 
para a Classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do n!vel 21; para a 
Classe B de Auxill!lr de Serviços Judiciários, o valor do nivel 18; para a Classe 
A de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16. 

Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime de que trata este 
artigo, calculadas !IS respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos 
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bãslcos fixados pelo Decreto~lei n.0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes 
dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta Lei, observada a correspon
dência entre símbolos e níveis previstos na Lei n.0 5.685, de 23 de julho de 1971. 

Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão, relacionados no Anexo A, 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região automaticamente 
incluídos no regime de tempo integral e dedicação exclusiva, ressalvado o direito 
da opção do respectivo ocupante pela jornada normal de trabalho. 

Art. 7.0 - No prazo de noventa dias, contados da vigência desta Lei, os atuais 
ocupantes dos cargos efetivos de Protocolista, símbolo PJ-1; Arquivista, símbolo 
PJ-1 e PJ-2, transformados por esta Lei, os quais serão suprimidos à medida 
tados em cargos da Classe B de Técnico de Serviços Judiciários, e os ocupantes 
efetivos de Auxiliar Judiciário PJ-5, PJ-6, e PJ-9 poderão ser aproveitados em 
cargos da Classe A de Técnico de Serviços Judiciários. 

§ 1.0 - Os atuals ocupantes de cargos efetivos de Oficial de Administração, 
nlvel12-A, poderão ser aproveitados em cargos da Classe B de Auxiliar de Serviços 
.Tudlctárlos e os de Auxlllares de Administração, nível 8-A, em cargos da Classe A 
de Auxlllar de Serviços Judiciários. 

§ 2.0 - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a critérios sele
t!vos, inclusive por melo de treinamento intensivo e obrigatório, que serão 
estabelecidos para os cargos de cada série de classes ou séries singulares. 

Art. 8.0
- São requisitos para o provimento do cargo de Diretor de Secretaria 

de Junta de Concillação e Julgamento ser Bacharel em Dir·elto e ter menos de 
quarenta e cinco anos de idade. 

Art. 9.0
- Fica assegurada a situação pessoal dos atuals ocupantes dos cargos 

efetlvos de Diretor-Geral, símbolo PJ; Secretário da Presidência, símbolo PJ-O; 
Chefe de Seção Administrativa, símbolo PJ-1; Chefe de Seção Judiciária, símbolo 
PJ-1; Distribuidor das Juntas de Conciliação e Julgamento do !Recife, símbolo 
PJ-1; e Chefes de Secretaria de Junta de Conclliação e Julgamento, símbolo 
PJ-1 e PJ-12, transformados por esta Lei, os quais serão suprimidos à medida 
que vagarem. 

Parágrafo único - Os funcionários de que trata este artigo poderão optar 
pela percepção do vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da gratificação 
fixa de vinte por cento, calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comls.são 
correspondente, na forma do disposto no § 2.0 do art. 1.0 da Lei n.0 4.345, de 
26 de junho de 1964. 

Art. 10 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários 
abrangidos por esta Lei será concedida na base de cinco por cento por qüinqiiên!o 
de efetlvo exercício, atê sete qülnqüênios, calculada sobre o respectivo venci
mento-base. 

Art. 11 - A diferença porventura verificada em cada caso, entre a impor
tância. que o funcionário venha percebendo, a título de vencimento e gratificação 
adicional por tempo de serviço, e os novos valores a que fará jus em decorrência 
do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificável, 
in.su.scetivel de quaisquer reajustamentos supervenlentes e em virtude dela não 
se estabelecerá nenhuma discriminação nssas concessões. 

Art. 12 - O Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, observados os 
limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a classificação das funções grati
ficadas e as de representação de gabinete com base nos princípios e valores 
flx:ados no Poder Executivo. 

· Art. 13 - o provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado 
à existência de recursos orçamentários suficientes e adequados. 

Art. 14 - As despesas com a execução desta Lei serão atendidas com os 
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região. 

Art. 15- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
dls,Posições em con trárlo. 
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MENSA.GEM N.0 84, DE 1974. 

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 dellberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
o anexo projeto de Lei que "altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6.3 Região, e dá outras providências". 

Brasílla, 12 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 GM-0117-B, DE 8 DE MA.&ÇO DE 1974, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTA.DO DA. JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbllca: 

Com o Oficio SP-GP-594/73, de 30 de outubro de 1973, o Ministro Vice
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminha a este Mlnl.stério o 
Processo TST-9 346/73, com proposta objetivando alterar, provisoriamente, o 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, 
até que venha a ser implantado o Plano de Classificação de Cargos previsto na 
Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. · 

Justificando sua proposta, o Presidente do Tribunal interessado alega que 
o Quadro de Pessoal daquela secretaria não mais atende às necessidades do 
serviço, eis que a Justiça do Trabalho da 6."' Região conta presentemente com 
28 unidades judiciárias distribuídas pelos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Alagoas. Destaca, ademais, o crescimento da Justiça do Tra
balho daquela Região com o permanente aumento dos feitos trabalhistas que 
justificou, inclusive, a criação de mais 12 Juntas de Conciliação e Julgamento, 
todas funcionando, além do fato de ter o órgão referido procurado adaptar-se 
às exigências da Reforma Administrativa de que trata o Decreto-Lei n.0 200, 
de 25 de fevereiro de 1967. 

o processo foi submetido ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil
DASP, que se manifestou favoravelmente à alteração postulada, desde que obser
vada, na medida do possível, a equivalência de denominação, atribuições e sim
bolos dos respectivos cargos, com os do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Tribunal Regional da 2.a Região, além da exclusão do art. 8.0 do anteprojeto 
apresentado por aquele Tribunal, relativo ao aproveitamento de ocupantes de 
empregos regidos pela legislação trabalhista. 

Nestas condições, atendidas as recomendações do DASP, tenho a honra de 
submeter o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência para que, caso 
mereça. aprovação, seja o anexo Projeto de Lei encaminhado à apreciação do 
Congresso Nacional. 

· Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de pro
fundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 27, D·E 1974 
(N.• 1.777·8/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTf: DA REPÓ'IILlCA) 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4.a Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - o Quadro da Secr·etaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
4 ... Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos. A e B .desta Lei. 
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Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes dos Anexos a que 
se refere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei 
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguinte valores mensais: 

a) Técnico de Serviços .. Judiciários 

Classe B - Cr$ 2.383,00 

Cla.oJse A - Cr$ 1. 987,00 

b) Auxiliar de Serviços Judiciários 

Classe B - Cr$ 990,00 

Classe A - Cr$ 839,00 

Art. 2.0 
- O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 

Judiciários e Auxiliar de Serviços Judiciários da Secretaria do Tribunal será 
feito mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos exigindo-se dos 
candidatos à primeira apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos 
superiores de Direito, Economia, Contabll!dade ou Administração, ou prova de 
seu provisionamento em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de certi
ficado de conhecimentos equivalentes à conclusão de ensino do 2.0 grau. 

Art. 3.0 -É pemitldo o acesso à classe inicial da série de classes de Técnico 
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe fin!ll de Auxiliar de Serviços 
Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 4.a. Região, observada.'l as exigêncla.oJ legais. 

Art. 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4.a. Região, constantes do Anexo A, são os fixados para 
os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo, observado o principio esta
belecido nos §§ 1.o e 2.o do art. J.o da Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 
- Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para 

retribuir o regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço extraordi
nário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que 
trata esta Lei, serão calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados 
pelo Decreto-Lei n.O 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base, com 
referência à classe B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 22; 
para a Classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para a 
Classe B de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; e para a Cla.oJse A 
de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16. 

Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime de que trata este 
artigo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos 
básicos fixados pelo Decreto-Lei n.o 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes 
dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta lei, observada a correspon
dência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.0 5.685, de 23 de julho de 1971. 

Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão, relacionados no Anexo A, 
~&erão automaticamente incluídos no regime de tempo Integral e dedicll(Ção 
exclusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada 
normal de trabalho. 
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Art. '1.0 
- No p~azo de noventa dias, contados da vigência desta lei, os 

atuals ocupantes dof cargos efetlvos de Contador, P'J-l; Arquivista, PJ-1; En
carregado do Protocolo, PJ-1; Perlto-Datlloscoplsta, PJ-3; Almoxarife, PJ-3; Ofi
cial Judiciário, PJ-3,; Oficial Judiciário, PJ~4; Taquígrafo, PJ-4; Oficial Judi
ciário, PJ-5; Arqu1Vfsta, PJ-5; Contador-Al.IXillar, PJ-5; e Almoxarife-Auxillar, 
PJ-5, poderão ser aproveitados em cargos da Classe B e os ocupantes efetivos 
de Depositário, PJ-s; .e Auxiliar Judiciário, PJ-6 e PJ-7, em cargos da Classe A 
da Série de Classes ,de Técnico de Serviços Judiciários. 

i . 
§ 1.0 - Os atuals ocupantes de cargos efetlvos de Oficial de Administração, 

nível 12-A, poderão ser aproveitados em cargos da Classe B e os de Auxiliar de 
Administração, nível'~ 8-A, em cargos da Classe A:da série de Classes de Auxillar 
de Serviços Judiciários. 

§ 2.0 - o aproveitamento d·e que trata este artigo obedecerá a critérios 
seletivos, inclusive por melo de treinamento Intensivo e obrigatório, que serão 
estabelecidos para os cargos de cada série de classes. 

Art. 8.0 - Fica assegurada a situação pessoal dos atuals ocupantes dos 
cargos efetlvos de Diretor de Secretaria, Dlretor do Serviço Judiciário e Dlretor 
do Serviço Administrativo, os quais serão suprimidos na medida em que vagarem. 

Parágrafo único - Os funcionários de que trata este artigo poderão optar 
pela percepção do vencimento do seu cargo efét!vo, acrescido da gratificação 
fixa de vinte por cento, calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão 
correspondente, na forma do disposto no § 2.o do art. 1.o da Lei n.o 4.34!5, de 26 
de junho de 1964. 

Art. 9.0 - A gratificação adicional por' tempo de serviço dos funcionários 
abrangidos por esta lei será concedida na base de cinco por cento por qülnqüênlo 
de efetivo exerclcio, até sete qüinqüênlos, calculada sobre o respectivo venci
mento-base. 

Art. 10 - A diferença porventura verificada, em cada caso, entre a impor
tância que o funcionário venha percebendo, a titulo de vencimento e gratificação 
adicional por tempo de serviço, e os novos vli.lores a que fará jus, em decorrência 
do disposto nesta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificável, 
lnsuscetível de quaisquer reajustamentos supervenientes e, em virtude dela, não 
se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões. 

Art. 11 - o Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região, observados os 
limites das dotações O·rçamentárias, estabelecerá a: classificação das funções 
gra:t1ficadas e de representação de gabinete, com base nos princípios e valores 
fixados no Poder Executivo. 

Art. 12 - o provimento dos cargos criados por esta lei fica condicionado à 
existência de recursos orçamentários suficientes e adequados. 

Art. 13 - As despesas com a execução desta lei serão atendidas com os re
cursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região. 

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
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MENSAGEM 
N.o 83, DE 1974 

Excelentlssimos 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 Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MiniStro de Estado da 
Justiça, o imexo Projeto de Lei que "altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
·Regional do Trabalho da 4.a Região e dá outras providências". 

Brasilia, 12 de março de 1974. - Emilio G. Médici. 

IEXPOSIÇAIO DE MOTIVOS N.0 GM/0118-B, DE 8 DE MARÇO DE 1974, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República 

Com o Oficio SP~GP-565/73, de 11 de outubro de 1973, o Ministro Presidente 
'do Tribunal Superior do Trabalho encaminha a este Ministério o Processo . ,. .. 
;TST-8.656/73, com proposta objetivando alterar, provisoriamente, o Quadro de 
!Pessoal da Secretaria· do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região, até que 
:venha a ser implantado o Plano de Classificação de cargos previsto na Lei 
~.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. · 
I 

' Justificando sua proposta, o Presidente do Tribunal interessado alega que• o 
.Quadro de Pessoal daquela Secretaria não mais atende às necessidades do ser
'viço, eis que a Justiça do Trabalho dá 4.a Região conta presentemente com 50 
unidades judiciárias distribuídas pelos Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Destaca, ademais, o crescimento da Justiça do Trabalho da
•quela iR.egião com o permanente aumento dos feitos trabalhistas que justificou, 
:inclusive, a criação de vârlas Juntas de Conclliação e Julgamento, em toda a 
Região, além do fato de ter o órgão referido procurado adaptar-se às exigências 
·da Reforma Administrativa de que trata o Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fevereiro 
:de 1967. 

O processo foi submetido ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil 
~ DASP, que se manifestou favoravelmente à alteração postulada, desde que 
·observada, na medida do possivel, a equivalência de denominação, atribuições e 
simbolos dos respectivos cargos, com os do Tribunal Superior do Trabalho e do 
.Tribunal Regional da 2.a Região, além do desdobramento dos arts. 12 e 13 do 
anteprojeto apresentado por aquele Tribunal, condicionando o provimento dos 
:cargos criados à existência de recursos orçamentários sufi'cientes e adequados. 

Nestas condições, atendidas as recomendações do DASP, tenho a honra de 
submeter o assunto a elevada consideração de Vossa Excelência para que, caso 
mereça aprovação, seja o anexo Projeto de Lei encaminhado a apreciação do 
Congresso Nàcional. 

Aproveito a oportunidade para )\enovar a Vossa Excelência protestos de pro
fundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.! 



PROJETO DE LEI DA CAMARA 
n.0 28, de 1974 

(N,• 1.806·8/74, na Casa de origem) 

. . , .. DJJ INIC:IATIVA . DO SR, PRJJSIDII:N'1'II: DA IIJ!P'OBLICA 

. . . Dispõe sob.re a criação, na Presidência da República, do Conselho 
de Desenvolvimento Econômieo e da Secretaria. d'e Pla.nejamento, sobre 
o desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência Social e dá 
outras providências. . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - Os arts. 32, 35. e 36 do Decreto~ Lei n.0 · 200, de 25 de teverelro 'de 
1967, passam a vigorar com a seguinte redação: ·' · 

"Art. 32 - A Presidência da República é constituída essencfalmente 
pelo Gabinete Clvil e pelo Gabinete Milltar. Também dela fazem parte, 
como órgãos de assessoramento imediato do Presidente da República: 
I- conselho de Segurança Nacional. 
II-COnselho de Desenvolvimento Económico. 
III-. Secretaria de Planejamento. 
IV - Serviço Nacional de Informações. 
V -Estado Mai'or das Forças Armadas. 
VI- Departamento Administrativo do Pessoal Civil. 
VII- Consultoria-Geral da República. 
Vfii- Alto Comando das Forças Armadas. 

· Parágrafo únleo - O Chefe do Gabinete Civil, o Chefe do Gabinete Mi
litar, o Chefe da Secretaria de Planejamento, o Chefe do Serviço Na
cional de Informações e o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas· 
são Ministros de Estado tftulares dos respectivos órgãos." 

"Art. 35 - Os Ministérios são os seguintes: 
·Ministério da Justiça 
Min1stérlo das Relações Exteriores 

· Mi'nistérl'l da Fazenda 
Ministério dos Transportes 
Ministério da Agricultura 
Ministério da Indústria e do Comércio 
Ministério das Minas e Energia 
Ministério do Interior 
Ministério da Educação e Cultura 
Ministério do Trabalho 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
Ministério da Saúde 
Mi'nistério das comunicações 
Minlstérlo da Marinha 
Ministério do Exército 
Ministério da Aeronáutica 

'• . 

·.• 

Parágrafo único - os titulares dos Ministérios são Ministros de Estado 
(art. 20)." 
"Art. 36 - Para auxili'á~lo na coordenação de assuntos afins ou inter~ 
dependentes, que interessem a mais de um Ministério, o Presidente da 
República poderá incumbir de missão coordenadora um dos Ministro~ de 
Estado,. cabendo essa missão, na ausência .de designação especltlca, ao 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de. Planejamento. . . 
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§ 1.0 
- o Mi'nistró Coordenador, sem prejuízo· das atribuições da Pasta 

ou órgão de que for titular, atuará em .. harmonla com as instruções ema
nadas do Presidente da· República, buscando os elementos necessários 
ao cumprimento de sua mlssão, mediante cooperação dos Ministros de 
Estado, em cujii área 'de competência' estejam compreendidos os assuntos 
objeto de coordenação. · · 

. § 2.o - o Ministro Coordenador formulará·soluQões para a deciSão final 
do Presidente da República." 

Art. 2.o - Os assuntos que constituem a área de competência do Ministério 
do Trabalho e. Previdência Social ,especificados no art. 39 do Decreto-~! n.0 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, são assim desdobrà.dos:.. .. . . . . . . 

Mbüstério. cro Trabalho 

. I - Trabalho;· organização profissional .e·: sindical; fLScaiizªção.· .· 
n....: Mercado de trabalho, política de emprego. · 
m - Politica salarial. . 
IV - Politica de imigração. 
V- Colaboração com o Ministério Público, junto à Justiçà do Trabalho. 

' ' ' . 

Ministério da Previdência e Assistêncià SOcial 
I - Previdência. . _ 
II - Assistência Social. . ·. 

Art. 3.0 
- Incumbe ao Conselho de Desenvolvimento. Eé~nÔmico assessorar o 

Presidente_ da República na formulação da politica econômlca. e, em especial, na 
coordenaçao das atividades dos Mln!s·térlos lnteress·ad'()S, segundo a or~entação 
geraL definida no Plano Nacional de Desenvolvimento,. · · ·. · ·. ·· 

' . . . 
.•, . 

Art. 4.o - O Conselho de Desenvolvimento Eco~ômico será ... presici!do pelo 
Pres.ldente da República e integrado pelos Ministros de Estado · da Fazenda, da 
Industria e do Comércio. da Agricultura e do Interior. e, ·como seu Secretário
Geral, pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento. 

'. . . . . . ... ~. 

§ 1.0 
- Outros Ministros de Estado poderão ser. couvocados. a pa,r~cipar das 

reuniões do Conselho de Desenvolvimento Económico. . . . . . . . · ·. , 
§ z.o - Na sua ausência, o Presidente da República delegará a um· Ministro 

de Estado o encargo de presidir às reunfões do Conselho de Desenvolvimento 
Económico. · · · · · " 

Art. s.o - o § 1.o do art. 15 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 
1967, passa a vigorar com a seguinte redação:· . 

"§ 1.o - Cabe a cada Ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração 
do programa setorfal e. regional, correspondente a .. seu Ministério e ao 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, auxiliar di
retamente o Presidente da República na. coordenação;- rev~ão. e con
solidação dos programas setoriais e regionais e na elaboraçao da pro-
gramação geral do Governo." · 

. . 
Art. s.o - São transferidas para a ãrea de. conipetêpciá da. Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República as atribuições do atual Ministério 
do PlB~nejamento e Coordenação Geral, excetuadas a:s. que, · por B~to do P~der 
Executivo, forem expressamente cometidas a outro Ministério ou;.órgão.· · 

§ 1.0 ·- No que· diz respeito a pessoal, execução de serviços ,movimentação 
de recursos e estrutura básica. a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República ficará sujeita ao regi·me de trabalho do atual Ministério do Planeja
mento .e Coordenação Geral, até disposição em contrário do Poder Executivo, para 
efeito de aprovação de sua estrutura definitiva .. 
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· ... § 2.~ -São transterid.os para a Secretaria de Planejamento da Presidência 
da· Republica os recursos orçamentários atribuídos: ao .atual Minlstér!'o do Pla~. 
nejamento e Coordenação Geral, ou sob supervisão deste, bem ·como a gestão 
dos. Fundos. por. el.e .administrados, . 

. Art; 7.0 ~ A secretaria de PlaneJamento da P~esidência da República -in
cumbe, em particular; assistir .o Presidente .da República: · . :. · · .... 
. ··.: .. I_. na coordenação do sistema de planejamento, orçamento e moderniza

ção admfnlstrati.va, Jnclusive no tocante ao acompanhamento da execução dos 
ptaos acion.als de-desevolvimento; . . . . . 

. Ir - • ria coordenação das medid!l.'l relatiV!I.'l à politica de desenvolvimento 
económico e soCial; .. . . .. . . 

· . III.-. na coordenação ·da. politica. d~ desenvolvimento científico. e t~cnoló~ 
gico, principalmente-em seus aspectos. econômlco-flnancelros, ress'alvada a com~ 
petência deferida à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional; · · · · 

.· : IV ..:..:. na coordÉmação 'd.e. assuntoS. afins ou interdependentes que lritere8se~ 
a· mais: de um Ministério. · · · · · · · . ' ... ' ' 

· Art. 8." - São vinculadas à Secretaria de PlanejameiJto da Presidência· .. da 
República, para efeito da supervisão de que trata o Título IV do Decreto-Lei 
n.0 ·209, de 25. de fevereiro 'de 1967, as seguintes entidades: · 

I ~ Banco Nacional do DesenvoMmentq Económico <BNDE> ; 
· n -· Financiadora de Estudos e ProjeteS . (F!NEP) ; . 

. . ' . . . 
lli ,........ Fundação Instituto de Planejámento Econômico e .SOcial <IPEA); 

IV - Fundação Instituto Br!l.'lileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ; 
V - Conselho Nacional de Pesquisas. 

Art. 9.o- Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubÚcação, revogados o 
item I do art. 199 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de feverel'ro de 1967, e demais 
disposições em contrário. · 

·MENSAGEM. 
N.0 lÚ,. DE 1974 

Excelentíssimos Senhores Membros do ·Congresso Nàcional: 
· A ·partir de. 19q4; substancial . pro_gresso ·realizou-se na institucionalização dc:J 

Sistema Nacional de Planejamento,. compreendendo as atividades de plan:lja-·· 
mento, orçamento e modernização acimfnistrativa, na· forma consubstanciada no· 
Decreto-Lei n.o:2oo, de:25 de-fevereiro de 1967. · 

Em seu funcionamento normal e, especialmente; com a execução automatiza~ 
da do orçamento federal - garantindo a liberação automática e sem cortes das 
dotações .orçamentárias ~. o ~,\listema jâ permite assegurar, quantq, :aos progra
mo.s setorla!s de Governo, satisfatória consistência entre o programado e o 
executado e entre tais Program!l.'l Setorfais e o Plano Geral de Governo. 

A experiência acumulada nós últimos dez anos revela, agora, ser possível dar 
um passo adiante no roteiro. aberto pelo.Decreto-Lei n.o 200, de 1967, principal
mente quanto à administração da politica, económica, .. para .conferir-lhe sentido 
mais global e orgânico, sob a supervisão do Presidente da Republica. 

· Tal orientação,· po~· outro lado, é inteiramente coerente com a. própria na
tureza da politica econômica, na sua concepção moderna, que não vê isolada
mente o uso. de Instrumentos como as politicas fiscal, monetária de preços, de 
salários, de balanço de pagamentos, nem a ação dos Ministérios mafS. direta
mente envolvidos no esforço de crescimento. · 

Para assegurar a preservação da orientação geral de Governo, consubsta~cia
da no Plano Nacional de Desenvolvimento, convém seja a Presidência da Repú
blica dotada de dois novos órgãos de assessoramento imediato: o Conselho de• 
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Desenvolrvimento Económico e a Secretaria de PJ.anejamento da Presidência da 
República, esta. última. pela transformação do atual Ministério do Planejamento. 
e Coordenação Geral. · 

Mediante a ação do Conselho de Desenvolvimento Econômi'co obter-se-á a 
necessária flexlb1Iidade e amplitude de ação dos órgãos governamentais e· o as
sessoramento coordenado para ·a formulação da politica económica. 

A Secretaria de Planejamento, à qual são ·transferidas as atribuições do atual 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, tem a seu cargo o assessora..; 
mento quanto: à coordenação do sistema de planejamento, orçamento e mo-' 
dernização. administrativa; à coordenação das medidas relativas à politica de 
desenvolvimento; à coordenação da política tecnológica; e à .coordenação de 
a:ssuntos afln·s. ou inte-rdependentes . de interesse de mais de um Ministério. 
Nesta Secretaria a função globallzadora: do planejameritO geral se· distinguirá 
nitidamente da açã<i dos Ministérios, geralmente de sentido setorial. . . · 

Os assuntos que hoje constituem a. área de competência do Ministério do 
Trabalho e Previdênela Soci'al pela diversidade de natureza e, também, por 
haver-se alçado ao mais alto nível das prioridades de Governo a dimensão social 
do. desenvolvimento, estão a exigir a criação de um Ministério especifico. 

Assim, a distribuição da atual área de competêncfa do Ministério do Traba
lho e Previdência Social entre o Ministério do Trabalho e Ministério da Previ
dência e Assistência Social tem origem na consci'ência de que, no Estado mo
derno e segundo a melhor tradição da sociedade brasileira, é dever do Estado o 
amparo a todas as categorias :Sociais, em todas as regiões do Pais e, particular
mente, nas mais pobres, numa ampliação racional do conceito ·de previdêncfa 
social. 

Ao Ministério da Previdência e Assistência Social .competirá atuar no cam
do definido da Previdência Social, condicionado às caracteristlcas atuarials e fi
nanceiras e às suas normas legais próprias. Por outro lado, Incumbirá à nova 
Secretaria de Estado tomar providências destinadas a ampliar, progressivamente, 
a ação de proteção social da comunidade, para atingir novos grupos sociais, prln
elpalmente os situados na faixa de maior pobreza. Dentro dessa politica, entre
tanto, o Ministério evitará qualquer tendência prejudicial à preservação do 
crescimento económico acelerado, proscrevendo atitudes paternalistas, incom
patíveis com o modelo económico, social e politico da Revolução. 
. Assim, nos termos do art. 51 da constituição, tenho a honra de submeter ã. 

elevada apreciação de Vossas Excelênelas o anexo Projeto de Lei que "dispõe so
bre a criação, na Presidênela. da República., do conselho de Desenvolvimento Eco
nômi'co e da Secretaria de Planejamento, sobre o desdobramento do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social e dá outras providências". 

· Brasi!là, em 19 de março de 1974. - Ernesto Geisel. 
(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social, de 

Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI Diil CAMA:RA N.0 29, DE 19'74 
(N.• 1. 793-B/'14, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Fixa os vailores de vencimentos dos Grupos-Atividades de jl\.poio 
Judiciário, ,serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Artesana.,, 
Outras Atividades de Nível Superior 1e Outras tAtividades de Nível Médio, 
do Quadro Pennanente da Secretaria do Trlbtmal •de Justiça do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Aos niveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a 

que se red'ere esta. Lei, do Quadro Permanente da Secretarl~ do Tribunal d'e 
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Justiça do Distrito Federal, criados e estruturados com fundamento na Lei 
n.0 5.&415, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos: 

I - Grupo-Atividades de Apoio Judiciário (TJDF-AJ-020) 

Níveis 

TIDF-AJ-8 ................................................. . 
TJDF-AJ-7 
TJIDF-AJ-6 
T.IDF-AJ-5 
TJDF-AJ-4 
TJDF-AJ-3 
TJIDF-AJ-2 
T.IDF-AJ-'1 

Níveis 

o •••••••• o. o •••••••• o •••••••••••••••••••• o •••••••• 

•••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o •••• 

••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• o. o. o •••• 

•• o •••••••••• ' •••••••••••••••••• o ••• o o. o •••••••••• 

••••••• o. o ••••••••••••• o. o •• o ••••• '. o o. o •••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o ••••• 

••• o •••••••••••••••••••••• o •• o ••••••• o •••••••••••• 

II - Grupo-Serviços Auxiliares (TJIDF-SA-800) 

TJDF-SA-6 ................................................. . 
TJ'DF-SA•5 ................................................. . 
TJDF-SA-4 ................................................. . 
T.IDF-SA-3 ................................................. . 
TJIDF-SA-2 ................................................. . 
TJDF-SA-1 ................................................. . 

Vendmentos 
Mensais 

Cr$ 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.9·20,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

Vencimentos 
·MensaiS 

CrS 

2.360,00 
2.040,00 
1.630,00 
1.080,00 

9,50,00 
&10,00 

III - Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria (TJDF-TP-1200) 

Níveis 

TJDF-'l'P-'5 ................................... · . · .... · · · · · · · · 
TJ[)F-TP-4 ..... , ........................... · . · . · .. · · · · · · · · · · 
TJDF-'l1P-3 ................................. · . · · · .. · · · · · · · · · · 
TJ'DF-TP-2 ................................................. . 
TJDF-TP-1 ................................. · ........... ·. ·. · 

Níveis 

T.IDF-AR.T-5 
TJlDF-MtT-4 
TJIDF-AR.T-3 
TJlDF-MtT-2 
TJlDF-.AIRT-1 

IV - Grupo-Artesanato (TJfDF-.AlRT-7.00) 

•••••••• o •• ' ••••••••••••••••••• o •••••• ' •••••••• o 

'.o ••••••• ' •• '.' •••••••• o.' ••••••••• o ••••• ' ••••• 

• ' •••• ' ••• '.o o •••••••••• '''.'''' •• ' •• ' •••••••••• 

•• o. o •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• ' ••••• o 

• o •••• o ••• o •• ' ••••••• o o ••••••• o o •••••••••• o ••••• 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

1.290,00 
1.030,00 

9SO,OO 
740,00 
540,00 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 
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V - Grupo-Outras Atividades de Nível Superior (TJiDF-NS~900) 

Níveis 

TJiDF-IN"S-7 ...........................•...................... 
TJDF-IN"S-ô .................................................. . 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

TJIDF-iNS-5 .................................................. . 

5,r570,00 
4.960,00 
4.620,00 
4.080,00 

.3 .870,00 
3.460,00 

TJDF-iNS-4 ................................................. . 

TJ[)F.,NS-3 .............. · · · · · · .. · . · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · . · · · . · 
TJ[)F-iNS-2 ................................................. . 
TJlDF-NS-1 ................................................. . 3.120,00 

. VI - Grupo-Outras Atividades de Nível Médio (TJDF-NM-1000) 

Níveis 

TJDF-!NM-7 
TJ'DF-1NIM-6 
T J[)]'-m1:-5 
TJ[)]'-<NIM -4 
TJDF-iNM-3 
TJIDF-iNM-2 
TJiDF..,NM-1 

o ••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••• o •••••••••••••• 

••••••• o •• o •• o ••••••• o. o o •••••• '. o ••••••••• o ••••• 

••••••••••••••••••••• o. o o ••••••••• o o •• ' •• o ••• o. o. 

•••• ' ••• o o. o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

•••••••••• o •••••• o ••••••••••••• o ••••••• o •••• o •• o. 

• o ••••••• o •••••••••••••••• o ••••••• o •• o •• o •••••••• 

•••••••••• o.' ••••••••••••••••••• o ••• o •• o ••••••••• 

Vencimentos 
MensaiS 

Cr$ 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1. 760,00 
1.420,00 
1.080,00 

610,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 oo dezembro de 
1961, e respectivas absorções, bem como a gratificação de níve~ universitário, 
referentes aos cargos que lnte.gram os Grupos de que tra.ta. esta Lei, ftc!trão 
a.bsorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 - A partir da vigência dos atos de transformação ou tr.a:nsposlção de 
cargos para as categorias Funcionais no novo sistema, cessará, para os respec
tivos ocupantes, o pagamento da:s yantagens especificadas neste artigo. . 

§ 2.0 - Aplica-se o dispos.to neste a·rtigo aos funcionários do Quadro Per
manente da. Secretaria. do Tribunal d·e Justiça d'O Distrito Federal, à medida 
que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos pa~a: Categorias 
Funcionais Integrantes dos demais Grupos, estruturados ou ·criados na forma 
da Lei n.0 5.64!5, de lO de dezembro de 1970. 

§ 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do 
Quadro Permanente da Secreta:rla do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
que forem incluídos nos Grupos de que trata. esta Lei e nos demais estruturados 
ou criados na forma da Lei n.0 5.64'5, de 10 de dezembro de 1970, será calculada 
de acordo com o disposto no a.rt. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 4.0 - Aos funcionários que, em ctecorrênc.la desta Lei, pa:s.sarem a 
perceber, mensalmente. retribuição total Inferior à que vinham auferindo, de 
acordo com a legislação anterior, s·erá resguardada a dif,erença, como vantagem 
pessoal, nominalmente Identificável, na forma: do disposto no art. 4.0 e respec
tivos ,parág~afo da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 197,1. 

Art. 5.0 - As funções Integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermé
dlárlas, necessárias aos serviços da Secretaria. do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, serão crl.a:das !Pelo Tribunal, na forma do art. 5.0 da Lei Complementar 
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n.0 10, de 6 de maio de 19711, adota.clos os princípios de classtficação e níveis de 
v·alores vigorantes no Poder Ex·ecutlvo. · 

Art. 6.0
- Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores 

de yenclmentos fixados .no Plano de Retrf.bulção para os cargos correspondentes 
àqueles em que se tenham aposentado, de a:cordo com o disposto no art. 10 do 
Decreto-Lei n.o 1.2•56, de 26 .de janeiro de 1973. 

§ 1.0 
- Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo que 

tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da a.posentadorla, 
Incidindo a revisão somente sobr.e a: parte do provento correspondente ao venci
mento bã.slco, aa>llcando-se as normas contidas nos arts. 2.0, 3,o e 4.o desta Lei. 

• §. 2.0 
'-- .o vencimento que servirá de base à revisão · d'O provento .será o 

fixado para a classe da Categoria: Funcional para o qua:l tiver sido transposto o 
cargo de denominação e símbolo iguais ou equlvaloentes aos daJqueles em que 
se aposentou o funcionário. 

§ 3.0 
- O reajustamento previsto neste .a:rtlgo s•erá devido a partir da druta 

da pub!lcação do ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional 
respectiva. 

Art. 7.0 - Na f.mplantação do Plano de Classificação de Ca:rgos, pode·rá o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mediante ato da Presidência, transformar, 
em cargos, empregos Integrantes da Tabela de Pessoal Temporário da Secretária, 
Tribunal do Distrito Federal, mediante ato da Presidência, transformar, em 
cargos, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário da: Secretaria, 
regidos pela l-egislação traba}hista, os quais serão conslde·rados em extinção. 

Parágrafo único - Poderão, Igualmente, concorrer à transposição ou trans
formação dos respectivos cargos efe.tivos, no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os funcionários d·e outros órgãos da 
Pública Administração que se encontram prestando servlç•os à referida secretaria, 
na quallda.de de requisitados, desde que sejam clientes dos Grupos de que trata 
o presente diploma: ~e.ga:l e que tenham optado, expressamente, dentro do prazo 
de trinta dias, contados a partir da. vigência desta Lei, opção .esta que só se·rá 
aceita. se houv.er conveniência. para o serviço do Tribunal e concordância do 
órgão de origem. 

Art. 8.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta. Lei vigorarão a: partir 
da data. dos atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se referem os 
parágrafos .. d'O art. 2.0 

Art. 9.0 - Observado o disposto nos arts. 8.0 , item IU, e 12 da Lei n.O 5. 645, 
de 10. de dezembro de 1970. as despesas decorrentes da a:pllcação desta Lei serão 
atendidas pelos 11ecursos próprios do Tribunal d·e Justiça dO Distrito Federal, bem 
assim por outras dota:ções a esse fim destinadas, na. forma da legislação 
pertinente. 

Art. lO - Esta Lei entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas 
as dfs.poslções em contrário. 

MENSAGEM N.0 99, DE 1974 

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos pr.a:ws nele 
re•ferld'os tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-nhor Ministro de Estado da 
Justiça, o a.nexo P·ro·j eto de Lei, que "fixa os v a:! ores de· venclmen tos dos· Grupos 
Atlvldades de Apoio Judiciário, Serviços A uxi!!ares, Transporte Oficial e Portaria 
Artesanato, Outras Atlvldades de Nível Superior e Outras Ativldades de Nível 
Médlo, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça: do Distrito 
Fed-eral, e dá outras providências". 

Brasilla, 13 de março de 1974 - Emílio G. Médicl. 
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EXBOSIÇAO DE MOTIVOS GM/0116-B, DE 8 DE MAIRÇO DE 1974, DO MifN[S. 
Tl!lRIO DA JVS'l1IÇA. 

Excelentissimo Senhor Presidente da RE!!Púb!lca: 

Com o Ofício n.0 1'3~. de 22 de janeiro do corrente ano, o Senhor Presidente 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal encaminha: ao meu Gabinete Ante
projetas de Lei, que fixam os valores dos níveis de vencimentos do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores e dos Grupos Atlvidades d·e Aipoio Judiciário, Ser
viços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria Artesanato, Outras Ativldades de 
Nível Superior e Outras Atlvidades de Nível Médio, do Quadro Pe·rma:nente da 
Secretaria daquela COrte de Justiça. 

2. A matéria foi submetida a exame do Departamento Administrativo do Pes
soal Civil ([)~), que se manifestou favoravelmente às a:lterações propostas, 
sugerindo pequenas correções que foram convenientemente e1fetuadas. 
3. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência para que, caso mereça: aprovação, sejam os anexos 
Anteprojetos de lei encaminha;ctos a apreciação do congresso Nacional. 

A:proveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência: protestos de pro
fundo l'espef.to. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões do Distrito Federal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 30, DE 19'74 
(N.• 1. 792-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Fixa. os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores do Quadro Permanente 1da. !Secretaria do Tri
bunàl de Justiça do Distrito Federal, e dá outras pllOVidências. 

O •Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Aos níveis de classl.ficação dos cargos de provimento em comiss•ão, 

integrantes do Grupo~Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Peil.'!na
nente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, estruturado 
nos termos da Lei n.0 5.645, doe 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes 
vencimentos: 

Níveis 

TJDF~AS-4 

TJDF•DAS-2 
T.IDF~AS-1 

o •••••••••• o •••••••••••••••••••••• o •••••••• o. o •• 

••••••••••• o •• o. o o •••••••• o ••• o ••••••••••••••••• 

o. o. o •••••••••••••••••• o o •••••••• o ••••••• o o. o. o. 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

7.880,00 
6.930,00 
6.390,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 
1961, e respectivas absorções, as gratificações de nível universitário e de repre
sentação, referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, 
são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixa:dos no artigo anterior. 

Parágrafo único - A iPartir da vigência dos atas individuais que incluírem 
os ocupantes dos cargos reclassJ.ficados ou transformados, nos cargos que inte
gram o Grupo de que t~a:ta a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes, o 
pagamento lias vantagnes especificadas neste artigo, bem como de outras que, 
a qualquer titulo, venham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a: 
gratl!ficação ·adicional por tempo d'e serviço. 

Art. a.o - Os v·encimentos fixados no art. 1.o vigorarão a partir da vigência: 
dos atos de Inclusão de cargos no novo Grupo. 
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Art. 4.0 
- O exercício dos cargos em comissão do Gru.po de que trata esta 

Lei é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários 
e de representação de Gabinete. 

Art. 5.0 
- São criados, no Qu!tdro Permanente da secretaria do Tribunal d-e 

Justiça do Distrito Federal, no Grupo~Direção e Assessoramento Superiores, dez 
caTgos em comissão de Assessor de Desembargador, Código TJDF-DAS-102.2, 
privativos de Bacharéis em Direito; um cargo em comissão de Auditor, Código 
TJDF~DAS-102.2 e três cargos em comissão de Assessor de Planejamento, Código 
TJDF~DAS-102 .1. 

Art. 6.0 
- São criados, ainda do Quadro Permanente da Secretaria d'O Tri

bunal de Justiça do .Distrito Federal, no Grupo-IDireção e Assessoramento Supe~ 
riores, um cargo em comissão de Diretor-Geral, Código TIDF-DAS~.l01.4; cinco 
cargos em comissão de Diretor de Coordenadoria Código TJDF~iDAS-101.2 e sete 
cargos em comissão de Diretor de Divisão, Código TIDF-l:>AS-101.1, sendo os 
atuals cargos em comissão de Diretor de Secret~r!a; quatro Ohefes de Serviço 
e seis Chefes de Seção, extintos e suprimidos quando vagarem. 

Parágrafo único - A atual função de Secretário do Presidente será trans~ 
formada em Chefe de Gabinete da: Presidência, cargo em comissão, Código 
T.IDF~DAS~102. e. 

Art. 7.0 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Justiça do !Distrito Federal, 
bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 8.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.o 100, DE 1974 

Excelentissimos 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 Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, o anexo Projeto de Lei que "fixa os valores dos níveis de vencimentos 
do Grupo-Direção e As.sessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secre
taria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dá outras providências". 

Brasília, em 13 de março de 1974. - Emílio G. Médlci. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GM/0116~B, DE 8 DE MARÇO DE 1974, DO MINIS
TÉRIO DA JUSTIÇA 
Excelentissimo Senhor Presidente da República: 
Com o Oficio n.o 136, de 22 de janeiro do corrente ano, o senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal encaminha ao meu Ga.binete Antepro
jetos de Lei que fixam os valores dos níveis de vencimentos do Grupo Direção 
e Assessoramento Sup·erlores e dos Grupos Atlvldades de Apolo Judiciário, Ser
viços Auxlliares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, outras Ativldades 
de Nível Superior e outras Atividades de Nível Médio do Quadro Permanente 
da Secretária daquela corte de Justiça. 
2. A matéria foi submetida a exame do Departamento Administrativo do Pessoal 
Civil (D:ASPl. que se manifestou favoravelmente às alterações propostas, suge
rindo pequenas correções que foram convenientemente efetuadas. 
3, Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada conside~ 
ração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, sejam os anexos 
anteprojetos de lei encaminhados a apreciação do Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
profundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça, 

r As Comissões do Distrito eder.aZ e ·de Finanças.; 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 31, DE 1974 
(n.• 1. 736-B/74, na. Casa de Origem) 

{DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Cria, na Justiça do Trabalho d•a. 2."' Região, a Junta de Cônciliação e 
Julgamento de Suzano, no Estad·o de São Paulo. 

o· Congresso Nacional decreta: 
Art. i;l> - Flêa criada, na 2." Re.gião da Justiça do Trabalho, uma Junta de 

Conc!:iação e Julgamento, com .sede em Suzano, no Estado de São Paulo. · 
Parágrafo único - A jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de 

Suzano é extensiva aos Municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaque
cetuba. 

Art. 2.0 - É criado, na 2." Região da Jus"iça do Trabalho, um cargo de Juiz 
do Trabalho, Presidente de J-unta de Conciliação e Julgamento, a ser provido 
na forma da legiSlação em vigor. 

Art. 3.0 - Ficam criadas duas funções de Vogal, sendo uma de representante 
de empregador-es e uma de repr-esentante de empregados, para atender a Junta 
criada .no art. 1.0 desta lei. 

Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada VogaL 

Art. 4.0 - Os mandatos dos titulares de que trata es•a lei terminarão simul
taneamente com os das Juntas da respectiva Região, atualmente em exerc.íció. 

·· Art. ·s.o - Fica criado, provisoriamente, nos Quadros de Pessoal da Justiça 
do Traba:ho da 2." Região, um cargo -em comissão de Chefe de Secretaria, Sim
bolo 5-C. 

Art. 6.0 - As nec·essidades de pessoal para o de~empenho dos serviços admi
nistrativos e auxlllares da Junta doe Conciliação e Julgamen•o, criada por esta 
lei, poderão ser atendidas, se assim o sollcitar o Tribunal Regional da 2·.a Região, 
mediante redistribuição. com os respecti-vos cargos, de funcionários do Poder 
Executivo que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes 
de lotação dos órgãos a que pertencerem. 

§ 1.0 - A solicitação a que se ref·ere es·te artigo será dirigida ao órgão central 
do Sistema de Pessoal do Poder Executivo; acompanhada de Indicação precisa 
do quantlta•ivo indispensável de s·ervidores, com as correspondentes categorias 
funcionais e respectivas atribuições. 

§ 2.0 - Verificada a inexistência d·e servidores a serem distribuídos, poderá 
ser proposta a criaçã:o do.s cargos nec·essários à lotação da Junta, observado o 
disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição Federal. 

Art. 7.0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2." Rlegiáo 
providenciará a instalação da Junta ora criada. 

Art. 8.0 
- A despesa para a execução desta lei correrá à conta dos recursos 

orçamen•ários consignados à Justiça do Trabalho. . 

Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em con trár:!o. 

MENSAGEM N.0 467, DE 1973, DO PODER EXECUTIVO 

Excelent!ssimos 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 Mo·tivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei que "cria na Justiça 
do Trabalho da 2." Região a Junta de Conc!llação e Julgamento de Suza.no". ·. 

·· ·. : Br.asilia;. em 3 de dezembro- de 1973. - Emílio G. Médici. 
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·EXiPOSIÇAO DE MOTI~OS GM/494/B, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1973, DO MI
. NISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

Excelen•íssimo Senhor Presidente da República: 
' .··Através do Oficio GP-596/73, de 30 de outubro, o Vlce-Presidente .do Tribunal 
Superior do Trabalho. no exercício da Presidência, encaminha a este Ministério, 
com parecer favorável daquele Egrégio Tribunal o Processo n.0 TST-2.438/73 no 
qual foi apr~ciado o pedido da Câmara Municipal e Prefeitura de Suzano, no 
Estado de Sao Paulo, relativo à criação de uma Junta de Oonc!l!ação e Julga
mento, com jurisdição sobre os Municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Ita
quaquecetuba. 
2 .. Ao examinar a farta documentação que instrui o processo, o Tribunal Su
perior do Tra-balho verificou que a pretensão do município de Suzano, al1âs 
endossada pelo Presidente do Tribunal Regional da 2.a Região da Justiça do Tra
balho, encontra amparo na Lei n.O 5.630, de 2 de dezembro de 1970, que d!scl-
p:Ina a matéria, dispondo: . 

· "Art. 1.0 - A criação de Junta d·e ConciUação e Julgamento está 
condicionada à existência, na base territorial prevista para sua jurisdi
ção, de ma~s de 12 mil empregados e o ajuizamento, durante três anos 
consecutivos, de pelo menos duzentas e quarenta reclamações anuais. 
· § 1.0 

- Nas ár·eas de jurisdição onde já existam Juntas só serão 
criados novos órgãos quando a freqüência de reclamações, no período 

· 'Previsto neste artLgo, exceder, seguidamente, a mil e quinhentos proces-
sos anuais. · 
••••••• o •••••••• o ••••••••••••• o •••••••• o • ' •••• ' ••• o o •• o ••••••• o •••••••••• 

" ••••••••••.••••••• •.• ••••••• o ••• o o ••••••• o ••••• ' o. o •••• o' •••••••• o •• o o ••• 

3. Na região compr·eendida pelos r·eferidos municíp~os labutam mais de 16.800 
empregados, não Incluídas as domésticas e o número da.<:~ reclamações ajuizadas 
no período 1970/1972 dá uma média de 764 processos. 
4 .. · Os municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba são 
jurisdicionados pela Junta de Mogl das Cruzes que no período 1970/1972 recebeu 
5.410 reclamações trabalhistas, numa média de 1.803 anuais. A criação, que se 
propõe, da Junta de Concll!ação e Julgamento de Suzano virá, assim, desafogar 
aque:a Junta, com real proveito, tanto pa1·a os municípios aos quais se estenderá 
a sua jurisdição, como para aqueles que permanecerem jurisdlc!onados pela de 
Mogl das Cruzes. · · 
5. Nestas condlções tenho a honra de submeter o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo Pro
jeto de lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional. 

·Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de pro-
fundo respet•o. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. · 

(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAWRA N.0 32; DE 1974 
(n.• 1. 734-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA. DO SENHOR PRESID~N_TE DA nEP'Ól!LICA) 

Cri-a, na Justiça doTrabalho da 1.a Região,_~;~- 2."' Junta de ConciUa
ção e Julgamento de Vitória, no Estado do Espmto Santo. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - Fica criada, na p Região da Justiça do Trabalho, a 2.a Junta de 

conciliação e Julgamento. com sede em Vitória, Capital do Estado do E.spir!to 
santo. . _ . . ... · . . . . . . ... . . ~ .. 

Parágrafo único - A jurisdição da z.a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Vitória é extensiva aos Municiplos de VIla Velha, Cariacica, Guaraparl, Viana e 
Serra ... 
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Art. 2.0 - É criado, na· 1." Região da Justiça do Trabalho, um ca~go de Juiz 
do Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento,· a· ser provido na 
forma da legislação ·em. vigor. 

. Art. 3.0 -:-- F!cru11 criadas duas funções de Vogal, sendo um. representante de 
empregadores e um representante de empregados, para atender a Junta criada 
no art. 1.0 desta Lei. 

Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada Vogal. 
Art. 4.0 . ..,- Os mandatos do.s titulares de que +rata a pres·ente Lei terminarão 

simultaneamente com os da Junta da respectiva Região, atualmente em exercício. 
Art. 5.o - É criado, provisoriamente, no Quadro de Pessoal da Justiça do 

.Trabalho da 1." Região, um cargo em comissão. de Chefe de Secretaria, Simbolo 
5"C. 

Art. 6.0 - As necess:dades de pessoal para o des·empenho dos serviços admi
niStrativos e auxlllares da Junta de Conci:iação e Julgamento, criada por esta 
Lei, poderão ser atendidas, se assim solicitar o Tribunal da v• Região, mediante 
x:edistribulção, c9m os respectivos cargos, .de funcionários do Poder Executivo que, 
na fo.rma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação dos 
órgãos a que pertencerem. 

§ 1.0 - A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão central 
do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, acompanhada de indicação pre
cisa do quantltatJ.vo Indispensável de servidores, com as correspondentes catego
rias funcionais e respectivas atribuições. 

§ 2.0 - Verificada a Inexistência de servidores a serem redistribuídos, poderá 
ser proposta a criação de cargos necessários à lotação da Junta, observado o 
disposto nos Arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição. Federal. 

Art. 7.0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1." Região pro
videnciará a Instalação da Junta ora criada. 

Art. 8.0 - A despesa para execução desta Lei correrá à conta dos recursos 
orçamentários consignados à Justiça do Traba1ho. 
. Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário; . 

MENSAGEM N.0 465, DE 1973 

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada 

deU.beração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado. da Ju.stlça, o anexo projeto de lei que "cria na Justiça 
do Trabalho da P Região a 2." Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória, 
Espirita Santo". · · 
· Brasilia, em 3 de dezembro de 1973. - Emílio Garrastazu Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GM/490-B, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1973, DO MI-
NIS'l1ll:RIO DA JUSTIÇA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

. o .. Tribunal Superior do Trabalho vem de encaminhar a este Ministério o 
processo TST-145/73, que oojetiva, no Interesse do Tribunal Regional do Trabalho' 
da 1." Região, a ·criação da 2." Junta de Conc111ação e Julgamento em VItória. 
Capital do Estado do Espírito Santo. 
2. Tendo submetido .o assunto à apreciação daquela egrégia Corte, conforme pre
ceitua:· o art. 2.o da Lei n.0 5. 630, de 2 de dezembro de· 1970, aquele órgão mani
festou-se favoravelmen•e à criação da referida Junta, medida que encontra am
paro :nos arts. 1.o e .2.o do diploma legal citado, que assim dispõem: 
. ....... . . "Art. 1.0 -.A criação de Junta de Conclllação e Julgamento está 

condicionada à existência, na base territorial prevista para sua jurlsdi-
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ção, de mais de 12 mil empregados e o ajulzam<mto, durante três : 
consecutivos, de pelo menos duzentas e quarenta reclamações anual: 

íl 1.0 - Nas ár.eas de jurisdição onde já existam Juntas, só s• 
criados outros órgãos quando a freqüência de reclamações, no per 
previs•o neste artigo, exceder, seguidamente, a mil e quinhentos ) 
cessas an uals . 
• • • • o. o •••••••••• ' •••••••••• o •• o •••••• o ••••••••••••••••••• o •••••••• ·' 

• o ••••••••••••••• '. o ••••••• o ••••••••••••• o ••••••••• o •• o •••• o •• o. o. o •' 

Art. 2.o - Ali propostas de criação de novas Juntas serão enca 
nhadas à pr.esidência do Tribunal Superior do Trabalho, que se pron 
clará sohre a sua necessidade, cie acordo com os critérios adotados n• 
Lei." 

3. Do exame do processo se conclui que, em decorrência do sensível progr. 
do Estado, a Junta instalada na Capital já não tem possihilidade de atender 
elevado número de reclamações tra.balhlstas que ali dão entrada. Atende a u 
vasta área de municípios que se encontram em grande ascensão Industrial 
ainda. de se salientar, em abono da pretensão exposta, que sendo o porto 
Vitória um dos principais corredores de exportação e importação do Brasil 
número de trabalhadores que nele labora fornece, à única Junta existente 
região, uma clientela capaz de, por si só, sobrecarregar consideravelmente s 
serviços. 

4. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada con.si• 
ração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo Proj 
de Lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de p 
fundo respeito. - Alfredo Buzaid, Mlnis~ro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e 
Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 3, DE 1974 

Ap11ova os textos do Protocolo sobre Rebções de Trabalho e Pre 
dência Social e do Acordo por troca de Notas, firmados entre os Goven 
da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em f 
sunção, em 11 de fevereiro de 1974. · 

O Congr.esso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - F!cam aprovados os textos do Protocolo .sobre Relações de Tr 
balho e Previdência Social e do Acordo por troca de Notas, firmados entre 
Governos da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, e 
Assunção, em 11 de fevereiro de 1974. 

Art. 2.o - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua pUb· 
cação. 

MENSAGEM N.0 , DE 1974 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição F~ 
dera! tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelência 
acompanhados de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das R.: 
Iações Exteriores e do Senhor Ministro de Estado d.as Minas e Energia, os text. 
do Protocolo sobre Relações de Trabalho e Previden~la Social e do Acordo P< 
troca de Notas firmados entre os Governos da Republica Federativa do Bras 
e da Repúb:Ica do Paraguai, em Assunção, em 11 de fevereiro de 1974. 

Brasília, em 4 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAM-I/DAI/062/241 (B4!1J (B44), DE 27 DE FEVE
REIRO DE 1974, DOS MINISTÉRIOS DAS RELAÇõES EXTERIORES E DAS 
MINAS E EtN!ERGIA 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-EXército 
Emílio GMrastazu Médlci, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Temos a hon11a de ~evar ao. conhecimento de Vossa Excelênda que, no dia 

11 de fevereiro corrente, os Chanceleres do Brasil e do Paraguai assinaram, 
em Assunção, o Protocolo sobre Relações d·e Trabalho e Previdência Social pre
visto expressamente no ·an. XX do Trata.do de Itaipu, de 26 de abril d·e 1973, 
e cuja cópia nos permitimoo submeter-lhe, em anexo (Anexo n.o 1). 
2. O Protocolo em apreço estabelece as normas juridicas que regularão as 
reiações trabalhistas e de :previdência social entre a entidade binacional ITAIPU 
e seus trabalhado.res (a.rt. 1.oJ 
3. Visando a estabelecer um regime justo e eqüitatlvo para as relações de 
trabalho e previdência social dos trabalhadores qure vierem a ser contratados 
pela ITAIPU e tendo em vista a slngularl.d·ade dessa entid111de bina;cional que 
operará em áreas pertencentes aos terrttórios do B11asll e do Paraguai teve 0 
Protocolo de conciliar os seguin•tes princípios de direito Internacional: 

a) aplicação da. Lei do luga:r da celebração do contra:to de trabalho; 
bl aplicação de normas diretas Pl'evlstas no próprio instrumento; e 
c) aplicação de norma.s mais fa~ráveis da legiSlação de ca·da uma da;s Altas 

Partes Contratantes, consideradas essas normas em conjunto para a correspon
dente mrutérla. 
4. O principio da Lei do lugar da celebração do contrato ·está previsto no 
art. 2.0 do Protocolo e concerne à.<l matérias nas quais, por sua. natureza se 
impõe essa aplicação. Assim, apllcar-se-á, conforme o caso, a legislação brasi
leira ou a paraguaia, no que diga respeito aos seguintes aspectos: capacidade 
jurídica dos tra:balhado11es; formalidades d·e contrato; cllre1tos sindicals dos tra
balhadores; competência dos juizes e tribunais; identificação porofissional; previ
dência social e demais dlireltos e obrigações relacionados a sistemas cujo funcio
namento dependa de organismos adminlstrat!vos nacionais. Por conseguinte 
e eX!empllficativamente, o slstema de garantia de tempo de s·erviço (FGTSJ, que 
se vincula ao Sistema Financeiro de Habitação (iBNH) e cujo funcionamento 
depende de infra-·estrutura administra·tlva, eminentemente nacional, só será 
apl!cável aos trabalhadores contr111tados no Brasil. O mesmo ocol"l'erá com a 
incidência do' Programa de In·tegração Socia;l (PISJ. 
5. A irrestrita aplicação, aos demais aspectos das relações entre a ITAIPU e 
seus empregados, das normas ma1s favoráveis das legislações de ambas Altas 
Partes Contra:tantes, acarretaria a desmesurada elevação dos custos, tomando, 
sob o prisma econômico, inviável o projetado empreendimento. li: que as duas 
legislações, apesar de poosuírem muitos pontos. comuns, apresentam, como seria 
de se esperar, ac,entuada disparidade em relação a assuntos determinados. Por 
isso foi necessárlo evitar, em certas hipóteses, a soma pura e simples de vanta
gens, o que se alcançou a·través da criação de normas diretas que conciliam 
a divergência 'entre as duas legislações, harmonizando, na justa medida, os 
inteJ:e~es sociais com os econômicos. 
6. A peculla.rl.dade do caso - entida.de binacional - imprimiu, portanto, ao 
Protocolo, a natureza de Lei especial. li: que à.<l normas diretas adotadas não· 
falta o caráter de generalidade, que é pJ:óprio da norma jurídica. Tais nonnas 
se aplicarão, enquanto vigentes, a todos os trabalhadores que forem contratados 
pela ITAIPU e poderão inclusive ser estendidas, mediante Protocolo Adicional 
já •em estudo, aos empregados dos empreiteiros e subemp.reite!ros de obras e das 
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empresas locadora. ou sublocadoras de serviços. São, portanto, dispo.sições 
ma.tivas, fontes formais de direito. 
7. Nessa ordem de idéias, é preciso sublinhar que os Acordos Coletivos, firm 
entre um sindicato e uma empresa, por estipularem condições de trabalho 
caráter abstrato em geral, constituem fontes formais do Direito do Trab 
(art. 611, § 1.0

, da CLTJ, Jsto é, Leis em senttdo material. Sua normativi. 
advém da circunstância de que as condições estabelecidas (normas) se apll 
não apenas ao'S empregados existentes à data do acordo (situações concre 
ma.s, também, àqueles que vierem a ser admitidos durante a vigência da no 
Esta é sempre criada em função do grupo, romo tal, e não, concretamentJe, 
função daqueles que o integrem em dado momento. Se isso é mansa e pa 
camente aceito por via convencional privada, inquestionável é a sua adoçãc 
meio de um tratado, que corresponde a uma Lei especial destinada à situ· 
específica decorrente do funcionamento simultâneo, ·em dois países, de · 
en·tidade binacional. 
3. Tais normas diretas, consubstanciadas no art. 3.0 do Protocolo, dizem 
pei1o aos seguintes aspectos da execução dos contra,tos de trabalho: jo:rn 
normal de trabalho; trabalho extrao·rdinário; trabalho noturno; remunerr 
dos dias de repouso semana e dos f·eriados renumerSJdos; aviso prévio· pa1 
rescisão, pela empresa ou por seus empregados, do contrato de trabalho; e h 
nização de antigüidade na rescisão, sem justa causa, pelD empregador, 
contratos de trabalho por tempo indeterminado ou por obra certa. 
9. Quanto à higiene e à segurança do trabalho, prevê o art. 4.0 da celebr; 
de acordo complementar, pelas autoridades brasileiras e paraguaias compete 
na matéria, o qual, tendo em vista as atividades e operações insalubres 1 
como os meios de prevenção, fixará os graus de insalubridade e os respect 
adicionais, que variarão de 20 a 40% sobre o salário-hora normal. Para o tra 
lho prestado em cantata permanente com inflamáveis ou explosivos, o adiei• 
será de 30%. Ademais, para prevenir ou ·reduzir os infortúnios do trabalho, se 
instituídas COmissões de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 
10. O princípio do s·a:lário igual para trabalho de igual valor, sem distinção 
nacionalidade, sexo, raça, religião e estado civil, fDi cDnsagrado pelo Prato. 
<art. 5.0 ), não sendo aplicado, apenas, se for ~:!:t,·1,:. ç;;,. d:::· de carreira 
ITAIPU aos integrantes dD quadro. 
H. Desde que não se imponha, pela natureza do assunto, a aplicação da 
do lugar da celebração do contrato de trabalho (art. 2.0 ), nem, pelas raz 
que ·as ditaram, a apUcação das mencionadas normas direta.s (arts. 3.o, 4.0 e 5 
re!l'fr-se-á o contrato pelas normas mais favoráveis de cada legislação, inclUf 
as Conv·enções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas por ar-n 
Altas Partes CO·ntra·tantes, consideradas essas normas em conjunto, no toca 
a cada matéria (art. 6.0 ). Assim, por exemplo, pelo Código do Trabalho 
Paraguai, o trabalhador tem direito a seis dias úteis de férias, após um ano 
serviço; doze dias, após três anos; vinte dias após oito anos. e trinta dias, a· 
doze anos (art. 2·19). Pela Consolidação das Leis do Trabalho do Brasll, o períc 
compulsório de férias anuais é de vinte dias úteis (art. 132). Mas, desdo: 
primeiro ano de serviço, a Lei braslleira impõe as férias remuneradas de vi 
dias úteis enquanto que, como assinalado, o trabalhador paraguaio some• 
depois d•e 'oito anos tem direito a esse período de descanso anual. Todas es 
circunstâncias foram devidamente consideradas e analisadas. O mesmo crit~ 
será empregado pa.ra aferição da legislação mais favorável relativa ao salá 
minlmo, à proteção ao salá•rlo, à gratificação natalina, ao ·trabalho da mull1 
ao trabalho do menor etc. 
12. caberá ao Conselho de Administração da ITAlPU aprocvar o Regulame~ 
do Pessoal que conterá as normas disciplinadoras do funcionamento da empre 
relativamdnte aos direitos e obrigações de indoJoe social-trabalhista (art. 7. 
A fiscalização do cumprimento dessas normas, bem como a inspeção do trabal 
em geral serão da competência da autoridade administrativa do trabalho 
lugar da execução do trabalho (art. 9.0

). 
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13. Por sua natureza binacional, a ITAIPU não integ.rará nenhuma categoria 
pa-tronal .sindicalizável de qualque·r das Altas Partes Contratantes (art. 10) o 
que significa que se não lhe aplicarão, OS· acordos sindicais ou as sentenÇas 
normativas atinentes a categorias econômicas nas quais poderia ela se enqua
drar, com base na n111tureza dos respectivos empreendimentos. Injusto e injurl
dico seria, porém, proibir a sindicalização dos trabalha,dores, mesmo porque 
ambas Altas Partes Oontratmtes ratificaram a Conv.enção n.0 98, da OIT, que 
assegura o direito de sindicalização e de negociação coletiva, possibilitando 
unicamente a execução dos servidores públicos do s·eu campo de aplicação. Tais 
direitos são regulados pela Lei do lugar de celebração do contrato (art. 2.0 , d), 
mas, para prevenir os conflitos individuais e coletivos do trabalho, no âmbito 
da ITAIPU, determinou o Protocolo que o Reguiamento do Pessoal institua 
Comissões Paritárias de Conclllação, às quais incumbtrâ apreciar os aludidos 
conflitos, por inicillltiv·a de qualquer das pa,rtes, a título conciliatório (art. 8.0 ). 

14. Também os direitos e obrigações em matéria de previdência social não 
poderiam deixar de ser disciplinados pela Lei do lugar de celebração do contrato 
Cart. 2.0 , e. Contudo, consigna o Protocolo, sobre .o assunto, providência de 
largo alcance social, ao prescrever que, nos territórios das Altas Partes Contra
tantes, proximos aos locais de maior densidade operária, serão instalados, pelas 
respectivas .i.nstituições d·e previdência, postos de serviços, dotados de ambula
tório médico, destinados ao atendimento dos trabalhadores e seus dependentes, 
qualquer que tenha s~do o lugar de celebração d~· contrato, cabendo às autori
dades nacionais competentes, em acordo complementar, estatuir o sistema de 
no t...'ll"rltório do Brasil e os trabalhadores pa;raguaios no do Paraguai Ca.rt. 12) 
e que será criado um cartão de Ldentidade Cart. 13), que não constituLrá prova 
de relação de emprego com a ITAIPU, a fim de facilitar a circulação nas âa:<eas 
a que se refere o art. XVII, § s.o, e art. XVIII, alin•ea h, do Tratado de ITAIPU. 
16. Considerando, todavia, que grande parte dos trabalhadores que serão empre
gados na área do projeto de ITAIPU deverá ser contratada por locadores ou 
sub:OOcadores de serviços e empreiteiros ou subemP!l'eiteiros, os Chanceleres do 
Brasil e do Pal'aguai assinaA"am, no mesmo dia 11 de f-evereiro, acordo por troca 
de notas (Anexo n.0 2) que expressa o propósito das Altas Partes Conltra;tantes 
de, o mais brevemente possível, elaborar um protocolo adiciional que contemple 
as relações de trabalho e previdência· social da força de trabalho a se.r utilizad·a 
por empresas contratistas. 
17. Dadas a magnitude e a complexidade da questão, a ITAIPU será encar
regada de elaborar e apresentar a cada Governo, por intermédio da ELETROBRAS 
e da ANDE, estudo minucioso sobre o assunto, acompanhado de anteprojeto de 
Protocolo, bases a partir das quais ambas AJ.tas Pa-rtes Contratantes negociarão 
a. versão definitiva do mencionado protocolo adicional. 
1·5. Releva, ainda, a,centuaA" que os trabalhadores brasileiros serão contra·tados 
reembolso de despesas entre as duas instituições previdenciárlas (art. 11). 
18. Tais são, Senhor Presidente, as principais características dos atas inter
nacionais firmados pelos Ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Para
guai, no dia 11 do corrente. Graças aos dois instrumentos, que. obedereram a 
uma orientação pragmática e flexível, que conciliou os superiores· interesses de 
ambas Nações com a concessão da melhor situação possível à força de trabalho 
a ser empregad·a pela ITAIPU, estabeleceu-se o· quadro juridico mais justo, 
eficiente e racional para a consecução do projeto de Itaipu no ,prazo previsto. 
19. :S:-nos assim particularmente grato encaminhar à alta apreciação de Vossa 
Excelência. cópia do "Protocolo sobre Relações do Trabalho e P.revidência Social", 
bem como a da Nota trocada com o Chanceler Speiía Pastor, e que constituem 
a culminação do indispensável arcabouço jurídico exigidiO para a construção do 
maior aproveitamento hidrelétrico até hoje projetado. 
20. Outrossim, Senhor P·residen.te, temos a honra de elevar à alta consideração 
de Vossa Excelência o anexo Prodeto de Mensagem (Anexo n.0 3), para que 
ambos os textos assinados no último dia 11 de fevereiro, em Assunção, S'ejam 
encaminhados ao Congresso Nacional. 
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Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência. S·enhor Pre
sidente, os protestos do nosso mais profundo respeito. - Mário Gibson Barboza 
- Dias Leite. 

(As Comissões de Relações Exteriores e de Legislação SociaZ.J 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.o 4, de 1974 

(n.• 139-B/74, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Constitutivo da. Organização Latino
Americana. dJe Energia. - OLADE - firmado entre o Governo da Repú
blica Federativa. do Brasil e os Governos de mais 21 países da América 
Latina. e do Caribe, em Lima, a. 2 de novembro de 1973. 

O Congresso Na-cional decreta: 

Art. 1.0 
- Fica aprovado o texto do convênio Constitutivo da Organização 

Latino-Americana de Energia-OLADE-firmado entre o QQverno da República 
Federativa do Brasil e os Governos de mais 21 países da Amérlca Latina e do 
Carioo em Lima, a 2 de novembro de 1973. 

Art. 2.0 
- Este Decreto Legislativo entrará ·em vigor na data de sua publi

cação. 
MENSAGEM N.0 68, DE 1974 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, 

tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, e do Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, o texto do 
Convênio Constitutivo da "Organização Latino-Americana de Energia - OLADE", 
firmado entre o QQverno da República F1ederativa do Brasil e os QQvernos de 
mais 21 países da América Latina e do Caribe, em Lima, a 2 de novembro de 1973. 

Brasília, em 4 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAM-I/DAM-II/DPB/DCS-069-664.6(BA)l974-2 DE 
28 DE ~ DE 1974, DOS MINISTÉRIOS DAS RELAÇõES EXTERIORIES 

E DAS MINAS E ENERGIA 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Emílio G. Médici, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, ao final da m Reunião 
Consultiva Latina-Americana de Ministros de Energia e Petróleo, realizada em 
Lima, de 28 de outubro a 2 de novembro de 1973, foi assinado pelo Bras!l e mais 
21 países da América Latina e Caribe, Convênio instituindo a "organização 
Latino-Americana de Energia - OLADE", cujo texto temos a honra de passar a 
suas mãos para consideração e encaminhamento ao congresso Nacional. 
2. A Delegação Bras!Ieira, composta por representantes do Itamarati, da 
PETROBRAS, e da ELETROBRAS, foi presidida pelo Engenheiro Benjamin Mário 
Baptista, Secretário-Geral do Ministério de Minas e Energia. 
3. o projeto do "Convênio" foi debatido artigo por artigo em sessões plenárias, 
baseando-se sua aprovação no principio do consenso. O projeto apresentava a 
seguinte estrutura que conservou no documento assinado: Pa·rte preambular; 
Nome e Propósito;' Objetivos e Funções; Membros; Estrutura Orgânica; Patri
mônio e Recursos Financeiros; Personal!dade Jurídica; Imunidades e Privilégios; 
Idiomas oficiais; Disposições Gerais. 
4. A parte preambular, além da referência histórica às reupiões anteriores, 
consagra alguns principios gerais, já Rbordados naquelas reunioes, dos quais se 
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destaca o referente ao "pleno e indiscutível direito a defender, salvaguardar e 
utilizar, da maneira que cada qual estime mais conveniente aos Interesses de seu 
povo, dentro das normas internacionais, os recursos naturais presentes em seu 
território, sejam estes energéticos, minerais ou agrícolas ... ". Tal enunciado se 
compadece com a posição brasileira já adotada em outros foros Internacionais 
no que diz respeito ao aproveitamento de recursos naturais, especialmente ao do 
seu potencial hidráulico. 

5. Seguem-se considerandos relativos à defesa individual ou coletiva contra 
pressões exercidas sobre os paises signatários; à possibllldade de ut!l!zação dos 
recursos naturais coroo fator de integração e escolha de mecanismos adequados 
para eliminar os desajustes nas suas economias; a coordenação de ação solidária 
para defesa e preservação dos recursos naturais, especialmente os energéticos; e 
à coordenação de ação para o desenvolvimento dos recursos energéticos aten
dendo conjuntamente aos problemas relativos ao seu aproveitamento eficiente 
e racional. 
6. A Organização Latino-Americana de Ener!\:ia (OLADEl, ~oro sede em Quito, é 
constituída como um organismo de cooperaçao, coordenaçao e assessoraroento. 
Tem como propósito fundamental "a integração, proteção, co~servação, raci~n~l 
aproveitamento, comercialização e defesa dos recursos energeticos da Regiao . 

7. No Capítulo relativo a "Objetivos e Funções", foram aprovados quinze itens. 
Alguns enunciam meramente aspirações genéricas, sem aplicação imediata ou de 
caráter prático. Foram objeto de discussões mais extensas os lt!!ns: que esta
belece a criação de um Organismo Financeiro para a real!zaçao de projetas 
energéticos e projetas relacionados com a energia da região (i); que recomenda 
o fomento do desenvolvimento dos meios de transporte marítimo, fluvial e ter
restre e transmissão de recursos energéticos pertencentes aos países da região (kl. 
8. Estabelece o capítulo intitulado "Membros" que são Membros da OLADE os 
Estados que subscreveram e ratifiquem o Convênio, podendo ainda ser admitido 
qualquer outro país, desde que da área geográfica da América Latina. As obri
gações e direitos terminarão, para qualquer Estado que denuncie o convênio, 
trinta dias após apresentação do documento de denúncia. Igualmente, prevê-se 
a readmissão, desde que aprovada pela Reunião de Ministros. 

9. Foi estabelecida a seguinte "Estrutura Orgânica" para a OLADE: Reunião de 
Ministro; Junta de Peritos; Secretaria Permanente; e órgãos que estabeleçam 
a Reunião de Ministros. 
10. Compete à Reunião de Ministros, que realizará duas sessões ordinárias anuais, 
coroo autoridade máxima da OLADE: formular a política geral e adotar as nor
mas e regulamentos necessários; aprovar o Programa de Trabalho e avaliar seus 
resultados: considerar o Orçamento Anual e fixar as contribuições· eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente da Reunião; nomear e remover o 'Secretário 
Executivo; considerar os relatórios da Junta de Peritos; e aprovar a admissão 
ou readmissão de Membros. Cada Estado terá direito a um voto afirmativo de 
pelo menos dois terços dos Estados Membros. 

11. A Junta de Peritos terá duas sessões ordinárias anuais e será integrada 
por Delegados indicados pelos Estados. Terá como funções realizar estudos es
peciais, assessor as atividades da Secretaria e preparar a agenda programa 
de trabalho, estudos e projetas para a Reunião de Ministros. ' 
12. A Secr·etaria Permanente é o órgão executivo da OLADE contando coro 
um Secretário Executivo e pessoal técnico e administrativo. Al'éro das funções 
administrativas e burocráticas, habituais a esse tipo de órgão realizará "estudos 
sobre a incidência dos r·ecursos energéticos, especialmente Ós hidrocarbonetos 
no desenvolvimento económico e social dos Estados" e demais estudos vinculados 
aos objetlvos da Organização; manterá um inventário das necessidades normas 
e programas energéticos; sistematizará informações dos Estados e de outros orga
nismos da região; recolherá as contribuições e administrará o património. o 
Secretário Executivo, eleito por um período de três anos, podendo ser reeleito 
uma só vez, deverá ser da região, ter nível universitário, ter exercido cargos 
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executivos ou administrativos de responsabllldade e ter conhecimentos de pelo 
menos dois Idiomas de trabalho da OLADE. Representará. legal e institucional· 
mente a entidade e atuará como Secretário da Reunião de Ministros. 
13. Dispõe o capítulo "Património e Recursos Financeiros" que o património 
da OLADE será constituído por todos os bens e obrigações que adquira, a titulo 
gratuito ou oneroso. os recursos serão Integrados pelas contribuições anuais, a 
serem fixadas na Reunião de Ministros, e outros Ingressos. Nenhuma das Dele· 
gações aventurou-se a fazer propostas mais objetivas quanto à forma de cálculo 
das contribuições. Mencionaram oficiosamente alguns representantes de pafses 
pequenos que prefeririam a modalidade de cálculo utlllzado pela ONU; outros 
referiam-se à uma proporcionalidade na produção e consumo de energia. As 
estimativas preliminares quanto ao custeio da OLADE variam entre US$ 500 mil 
e US$ 1,5 milhão por ano, não tendo havido nenhuma manifestação oficial a 
respeito. Parece óbvio, entretanto, que, seja qual for a fórmula que venha a ser 
adotada, países como o Brasil, a Argentina, a Venezuela e o México suportarão 
o malar peso do orçamento. 
14. o Convênio confere à OLADE personalldade jurídica própria, podendo cele
brar toda classe de contratos comparecer em juízo, etc. Os Ministros, Delegados, 
Funcionários ·e Assessores, quando no exercício de suas funções, gozarão de 
Imunidades e privilégios diplomáticos reconhecidos aos Organismos Internacionais. 
15. Os idiomas oficiais serão o espanhol, inglês, português e francês e toda a 
documentação será distribuída nesses idiomas. 
16. Nas "Disposições Gerais", estabelece-se a utlllzação da cooperação de outros 
organismos existentes, como ClER e .ARPEL, ou por serem criados, na área latino 
americana, relacionados com a energia. 
17. o Convênio estabelece, ainda, que não poderão ser feitas reservas ao mesmo 
no momento de sua assinatura, ratificação ou adesão. Os instrumentos de rati
ficação serão depositados no Ministério das Relações Exteriores do Equador e o 
Convênio entrará em vigor, entre os Estados que o ratifiquem, trinta dias após 
ter sido depositado o décimo-segundo instrumento de ratificação. 
18. São esses, Senhor Presidente, as linhas mestras e o espirita do projeto de 
Convênio elaborado em Lima, tendente à criação da Organização Latino-Ame
ricana de Energia (OLADEJ. Coerentes com a posição que temos adotado em 
relação ao assunto, e dada a importância mundial dos problemas relacionados 
com a energia, consideramos útil e oportuna nossa participação no novo Orga
nismo a ser criado. 

19. Por este motivo, Senhor Presidente, submetemos à alta apreciação de Vossa 
Excelência o anexo Projeto de Mensagem, para que o texto do Convênio seja 
encaminhado ao Congresso Nacional. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor P·re
sldente, os protestos do nosso mais profundo respeito. 

(As Comissões de Relações Exteriores e de Minas e Energia.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - No Expediente lldo, constam os se
guintes Projetas que, nos termos da alínea b do Inciso II do art. 142 do Regi
mento Interno, receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram 
distribuídos, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias: 

- PLC/26/74, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6,e. Região e dá outras providências; 

- PLC/27/74, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 4.e. Região e dá outras providências; 

- PLC/29/74, que fixa os valores de vencimentos dos Grupos~At!vldades de 
Apolo Judiciário, Serviços Auxl!lares, Transporte Oficial e Portaria, Artesa
nato, Outras Atlvldades de Nível Superior e Outras Ativldades de Nível Médio, 

~-
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do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dâ outras providências; 

_ PLC/30/74, que fixa oo valores dos níveis de vencimentos do Grupo-D!reção e 
Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dâ outras providências. 

_ PLC/31/74, que cria, na Justiça do Trabalho da 2.~ Região, a Junta de Con
clllação e Julgamento de Suzano, no Estado de Sao Paulo. 

_ P'LC/32/74 que cria, na Justiça do Trabalho da 1."' Região, a 2."' Junta de 
concil1açãa e Julgamento de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 
Sobre a mesa, Proj-etos de Lei que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO ])E LEI DO SENADO 
N,0 32, de 1974 

Modifica o art. 56 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
''dispõe sobre Registros :Públicos e dá outras providências." 

Autor: Sr. Ruy Santos 
Art. 1° - Passará a vigorar com a seguinte redação o art. 56 da Lei n.O 6.&15, 

de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre Registras Públicos e dá outras 
providências." 

"Art. 56 - Quando o declarante não indicar o nome completo, o Oficial 
lançará adiante do prenome escolhido o apelldo do pai e, na falta, o da mãe, 
ou de ambOs se forem conhecidos e não o impedir a condição de !legitimi
dade, salvo reconhecimento no ato. 

§ 1.0 - Os Oficiais de Registro Civil não registrarão prenomes susceptíveis 
de expor ao ridículo ou criar constrangimento aoo seus portadores. 

§ 2.0 -O desrespeito à proibição constante do parágrafo anterior importará 
em penalidade para o serventuário." 

Justifi~ão 

De há muito que venho me insurgindo contra o abuso da invasão de nomes 
para. se dar aos fllhos. Não só a formação de novos prenomes como a junção 
de silabas dos nomes paterno e materno; ou como a simples inversão, letra a 
letra, do nome do pai. Mas o abuso de se fazer o substantivo comum passar 
a próprio, em "hora de burrice especial", a que se referiu, a propósito, o adml~ 
rável poeta Carlos Drummond de Andrade. 

Em junho de 1970, quando ainda Deputado, pronunciei na Câmara um 
discurso sobre nomes íncomuns que teve a maior repercussão. O Jornal do Brasil 
publ!cou editorial a respeito, além de crónica de Carlos Drumond; O Fluminense, 
de Niterói, publicou nota defendendo a minha tese de reforma da legislação, de 
jeito a reprimir o abuso. Naquele pronunciamento relacionei V'ários nomea 
recolhidos do Diário Oficial. Um Dois Três de Oliveira Quatro, José casou de 
Calças Curtas, Dezecênclo Feverencio de Oitenta e Cinco, João Cólica, Antonio 
Dodói, Pedro Bispo Cardeal, Oceano Atlântico Linhares, Céu Azul da Costa 
Feijó, Nei América Cesar de Almeida Cento e Três, Mariazinha Peguelte, Fran
cisco Filho de Chinelo Erminio, Nacional Futuro da Pátria Brasileira, Restos 
Mortais de Catarina e Silva, Himeneu Casamentíclo das Dores Conjugais, Rodo 
Metâllco, Esparadrapo, José Camelo da Costa, Antonio Carnaval, José Cabra, 
Abigall Bufala do Nascimento, Danllo de Cadê Negócio, José Machuca, Delfina 
Rodeio do curral, Orlando Forreta, Prodamor Conjugal de Marlmé e Marichá. 
E é sem conta a colaboração que recebi após o meu discurso de 1970: Sábado 
Romano, Cafiasplrlna de Melo, Ocaso Khlmantroforte, Delamorte Zelamorte, 
último Vaqueiro, João Cara de José, Adão Kodak, Vitorino Carne e Osso, Lulz 
Navega Quintais, Antonio 13 de junho de 1917, Manoellna Terebentlna Cap!tullna 
do Amor Divino, Maria Passa Cantando, Alcides Toca Fundo, Maria Panela, 
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Oceano Pacifico, Joaquim José Grandão, Henrique cavafundo, Pedro Bonde, 
Rosa Simione Cavalo de Brito. Isso é apenas uma mostra do que se passa por 
~sse imenso Brasll, ou ess·es Brasís em que nos dividimos. Que isto é engraçado 
e; mas estes nomes, como destaca Carlos Drummond de Andrade, "tomam infe
lizes seus inocentes portadores, pois os receberam no Registro Civil quando 
ainda não podiam reagir". De fato. é triste alguém chamar-se como o pai 
decidiu "em hora de burrice especial." A época' da razão, ou da reação, pode a 
criatura pôr fim à estupidez paterna; mas esta já lhe pesou durante uns anos. 
Foi fardo que carregou, submetido aos d·eboches da escola, à troça dos com
panheiros de rua ou do trabalho. O que não pode ser dito àquela Filha de 
Chinelo, ou daquela carne e Osso ou daquela Rosa Cavalo? 

O Decreto n.o 4.857, de 9 de novembro de 1939, sobre Registras Públicos, 
dispõe, no Parágrafo único do seu art. 69, que "os Oficiais do registro civil não 
registrarão prenomes susceptíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando 
os pais não se conformarem com a recusa do Oficial, este submeterá o caso, 
independentemente de cobrança de quaisquer selos, custas ou emolumentos, à 
decisão do Juiz a quem estiv.er subordinado." 

A mesma disposição está na Lei n.0 6. 015, de 31 de dezembro de 1973, -
do ano passado, pois - que dispõe também sobre Registras Públicos. lt o Pará
grafo único do art. 56; apenas não fala mais em "selos e custas" e em vez do 
"Juiz a quem estiver subordinado" o "Juiz competente". 

Como se vê, desde 1939 há a proibição de nomes inconvenientes dados pelos 
pais aos filhos. E s·em que se tenha evitado o abuso. Não se conhece mesmo 
um só Oficial de Registro que tenha levado ao Juiz a insistência de pai irres
ponsável, ou inconseqüente. lt a lei do menor esforço. Se o dono da criança 
quer o prenome estúpido, que seja feita sua vontade. "Quem pariu Mateus 
que o embale ... '' A concretização da irresponsabilidade ou falta de senso pa
ternos só será evitado se o Oficial de Registro for responsabilizado, for punido. 
Se nas correções pelo Juiz, nem sempre regulares ou cuidadosas, for encontrado 
o prenome ridículo será punido o serventuário, ficará o exemplo. Vale destacar 
que os padres, nos batlzados, de um modo geral, reag·em à nominação absurda. 
Testemunhei, na minha cidade, quando S·ervia de padrinho, reação oportuna. O 
vigário, um português, correndo o semi-círculo formado pelos batizandos, com 
o untar dos santos óleos, passou frente a um menino e pediu o nome: 

- Indep ... 
- Indep, como? 

- Indep ... 
- Qnde você encontrou esse nome? 
- No Almanaque de Bristol ... 

- Não é possível! Em que dia nasceu este menino? 

- No sete de setembro ... 
Estava explicado: era Independência, abreviado ... Indep ... E o padre o ba

tlzou como outro prenome. 

E está certo. A lei francesa estabelece que "a escolha dos prenomes não é 
absolutamente livre", e que "não podem ser dados aos filhos outros prenomes 
que aqueles em uso nos diferentes calendários e os de personagens conhecidos 
da história". Anteriormente, bem antes, o Papa Gregório Magno havia baixado 
um decreto determinando que às crianças fossem dados nomes de santos; refere, 
entretanto, Serpa Lopes que, na Revolução Francesa, "por ódio à religião", 
dava-se ás crianças nomes de animais e até de crlmino&Os ... Na França, é citado 
o caso de um Oficial de Registro que recusou o prenome de Lúcifer que um pai 
queria dar ao filho. Verdade que, na vida, encontramos, vez por outra o pai ou 
a mãe a revelar que o filho é um cão ... , ou um diabo. . . ' 

O prenome, na legislação brasileira, é imutável. Art. 59 da Lei n.o 6. 015; 
como na legislação anterior. Imutabllldade, porém, não absoluta. Assim, no Rio 
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Grande do Norte, o Tribunal permitiu a mudança do prenome de Mussolini, 
dado a uma criança; mas já o Tribunal de São Paulo manteve o de Hitler dado 
a outra. O apogeu do nazi-fascismo levará àquela preferência; a desgraça à retlfi
cação. 

Conta-se ainda, possivelmente anedota, que um Juiz em Minas, não concordou 
em mudar o prenome de um jovem que não queria ser Benedito. . . E quando a 
mulher vira homem? Como fica a imutabilidade? 

Continuar Senhor Maria é que não é possível. .. Verdade que há, entre nós, 
vários prenomes usados, indistintamente, por homens e mulheres. A imutib1ll
dade do prenome está, assim, a impor aos pais que dêem aos filhos nomes 
comuns. Nada de criar aos descendentes o ridículo, ou o constrangimento. Um 
pai no Maranhão impressionou-se tanto com o primeiro holofote, cuja lu!i!: viu 
cortar os céus, que deu à filha o nome de Holofotina ... O problema, contudo, não 
está só no ridículo, mas no mal-estar criado aos filhos, os incidentes na escola, 
as insinuações. No meu discurso na Câmara. citei o caso daquele Prodamor Con
jugal de Marimé e Marlchá; cuja tradução é produto do amor conjugal de Maria 
Amélia e Mal'!ano Chaves. E seria mesmo produto do amor conjugal? Se foi, 
não há porque a afirmação. Isso é o normal; a afirmação, contudo, dá margem 
à suspeita de que não ... 

A Lei, porém, ao tempo em que tornou imutável o prenome, embora sujeito 
à alteração em certos casos, devia tornar obrigatório o sobrenome. É o que indica 
a família. O que faz a tradição familiar. Daí os Verguelro, os Accioly, os Penteado, 
os Nabuco, os Alves, os Pinheiros, os Fontouras, os Araújo Pinto, os Ramos, os 
Góes, os Sales. Na marcha em que as coisas vão, em vez disso teríamos, restabe
lecido o princípio que foi sempre válido, os Dodói, os Pegueite, os Cólica, os 
Carnaval, os Cabra, os Calças Curtas, os Setenta e Cinco ... 

Por outro lado, a exemplo do que se dá com o casamento religioso, o sacer
dote, ao batizar a criança, estaria fazendo o seu registro, de que daria ciencia 
ao cartório. Isto dentro do primeiro mês do nascimento. Ter-se-ia a vantagem 
de evitar a dualidade de nomes, um no Registro Civil e outro no batismo, e forçaria 
a anotação em cartório de nascimentos, através o batlzado, generalizado em melo 
católico como o brasileiro. 

Quando do meu pronunciamento na Câmara dos Deputados, o meu propósito 
foi chamar a atenção do Governo, dos civilistas. dos legisladores, para o problema. 
Não obtive êxito. Prova é que a Lei n.0 6.015, do ano passado, saiu sem levar em 
conta a questão. Daí a iniciativa do Projeto que ora apresento. Com isso, forço 
os constitucionalistas, os civilistas, os legisladores a se debruçarem sobre o 
assunto. Para a solução mais indicada. Porque, como está, é que não pode 
continuar. 

Salvo melhor juízo. 

Brasília, 23 deabrll de 1974. - Ruy Santos, Primeiro-Secretário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6. 015, DE 31 DE DEZE:MBRO DE 1973 
' •••••••••••••••••••••• o ••••••• o ••• o ••• o •••••••• ' •• o o • o •• o ••••••• o ••••• o ••••• o ••• 

Art. 56 - Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará 
adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhe
cidos e não o Impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. 

Parágrafo único - Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes 
suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se confor
marem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, Independente 
da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. 

' •• o.' ••• ' o ••••••• ' o ••••••••• o •••••••• o •• ' ••••••••• o ••••••• o ••••• o •• o ••••• ' •••• 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 33, de 1974 

Dispõe sobre opção do pessoal requisitado do Governo do Distrito 
Federal para órgão 'da administração federal direta ou indireta. 

O Senado Federal decreta: 
.Art. 1.0 - O servidor integrante do Quadro de Pessoal do Governo do Distrito 

Federal, amparado pela iLei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963, que se encontre 
requisitado em órgão da Administração Federal, direta ou indireta, poderá optar 
por sua inclusão no Quadro de Pessoal do órgão em que se ache em exercício. 

Parágrafo único - A opção referida neste artigo deverá efetivar-se no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da vigência desta iLei. 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Justific~ão 

Trata-se de medida que visa a pôr fim à situação de instabilidade e insegu
rança que prejudica o servidor requisitado, além de causar transtornos à Admi
nistração requisitante, dadas as características de que se reveste o instituto da 
requisição no serviço público. 

De fato, o servidor, sem a garantia da permanência no órgão de exercício, 
padece de inquietação que atinge a perfeita execução do serviço, vulnerando, 
inclusive, a produtividade do mesmo. 

Com o projeto, pois, dá-se solução ao problema. na área do Distrito Federal, 
garantidos os direitos do servidor, mediante sistema de opção, em prazo 
determinado. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1974. - Paulo Guerra. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 4.242, DE 17 DE JiULHO DE 1963 
Fixa novos valores para os vencimentos dos servidores do Poder Exe

cutivo, Civis e Militares; institui o empréstimo compulsório; cria o Fundo 
Nacional de Investimentos e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
.Art. 1.0 - Os valores dos níveis de vencimentos, das :funções gratificadas 

e dos símbolos dos cargos em comissão e e:t'etivos, dos servidores civis do Poder 
Executivo e os valores dos padrões de vencimentos, dos servidores mil!tares, 
passam a ser os constantes do Anexo I e II desta iLel, mantidos os valores fixa
dos pela Lei n.0 4.069, de 11 de junho de 1962, para as progressões horizontais . 

.Art. 2.0 - Aos servidores civis !nativos do Poder Executivo, pagos pelo 
Tesouro Nacional e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado CIPASEl, fica conc.edido aumento nas bases percentuais adotadas 
nas tabelas constantes do Anexo I desta Lei, calculado sobre a parceia dos 
proventos relativos aos níveis de vencimento ou símbolo que lhe for corres
pondente. 

§ 1.0 - ü disposto neste artigo se estende aos serventuários !nativos da 
Justiça cujos proventos são pagos ou suplementados pelo Tesouro Nacional. 

§ 2.0 - O pagamento dos novos proventos será feito Independentemente de 
prévia apostila nos respectivos títulos. 

Art. 3.0 - Aos pensionistas civis pagos pelo Tesouro Nacional é concedido 
um aumento de 70% (setenta por cento) calculado sobre as respectivas pensões, 
sendo o pagamento feito independentemente de prévia apostila nos títulos. 

.. 
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§ 1.0 - As pensões concedidas pelo Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado serão reajustadas automaticamente na base de 70% 
(setenta por cento), na forma do Decreto n.0 51.060, de 26 de julho de 1961 .. 

§ 2. 0 - Os benefícios deste artigo serão extensivos aos pensionistas dos 
servidores autárquicos 

Art. 4.0 - É concedldo aumento aos servidores ocupantes de cargos ou fun
ções extintos, não Incluídos no Sistema de Classflcação de Cargos de que trata 
a Lei n. 0 3. 780, de 12 de julho de 1960, nas mesmas bases percentuais estabelecidas 
por esta Lei para o nível da atual tabela de vencimentos de cargos efetlvos 
do funcionalismo civil, cujo valor seja igual ou esteja mais próximo ao dos 
respectivos venc:mentos. 

Parágrafo único - Os abanos percebidos pelos servidores a que se refere 
este artigo, na forma do art. 5.0 , § 2.0 , da Lei n.0 3.826, de 23 de novembro 
de 1960, e do artigo 6.o da Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962, ficam incorporados 
aos respectivos vencimentos, inclusive para efeito de cálculo do aumento ora 
concedido. 

Art. 5.0 -É concedido abono de 70% (setenta por cento) aos servidores 
ocupantes de cargos e funções ainda não enquadrados no Sistema de Classifi
cação de Ca·rgos, enquanto peJ."!Xlane·c•erem nessa si·tu~tÇão, excluído o pessoaJ a 
que se referem os arts: 6.o e 25, §§ 2.0 e 3.0 

§ 1.0 - (Vetado.) 
§ 2.0 - O abono de que trata este artigo será calculado sobre os respectivos 

vencimentos, já incorporados os abonos anteriores ... (vetado), 
Art. 6.0 - Os vencimentos mensais dos ocupantes dos cargos abaixo Indi

cados passam a ser os seguintes: 

Professor Catedrático 

Diplomatas: 

••••••••••• o •••• o o ••••••• o • o ••••• o o •••••• o 120.000,00 

Ministro de 1." Classe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 130.000,00 
Ministro de 2." Classe . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. . 112.500,00 
Primeiro-Secretário ................................................ . 
Segundo-Secretário ................................................ . 
Terceiro-Secretário ................................................ . 
Ministro de 1." Classe para Assuntos Econômicos ................... . 
Ministro de 2." Classe para Assuntos Econômlcos ................... . 
Cônsul Privativo ................................................... . 
Delegado de Polícia ............................................... . 

85.000,00 
78.000,00 
71.000,00 

130.000,00 
112.500,00 
85.000,00 
95.000,00 

Art. 7.0 
- O aumento de que trata esta Lei é extensivo, nas mesmas ·bases 

percentuais ao pessoal do Poder Executivo, Inclusive da Polícia Mllltar e do 
Corpo de Bombeiros, transferido para o Estado da Guanabara, por força da 
Lei n.0 3. 752, de 14 de abril de 1960, respeitado o disposto no art. 1.0 

!'i 1.0 
- O disposto neste artigo é aplicável ao pessoal !nativo, aposentado 

posteriormente à transferência, na forma do art. 2.0 desta Lei. 

§ 2.0 - Aplicam-se às Corporações referidas neste artigo as disposições do 
art. 59 da Lei n.0 2.370, de 9 de dezembro de 1954, que regula a !natividade 
dos militares. 
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§ 3.0 - Os oficiais ocupantes dos penúltimos e últimos postos (tenente~ 
coronel ou coronel) das Corporações mencionadas neste artigo que façam jus 
a uma ou mais promoções para a !natividade, de acordo com a legislação 
própria ou especial, terão direito, apenas, aos proventos de 1 (um) ou 2 (dois) 
postos, além do último (coronel). 

Art. 8.0 - o aumento concedido por esta Lei apl!ca~se, nas mesmas bases 
percentuais, ao pessoal ativo da administração do antigo Território Federal do 
Acre, transfer:do para o atual Estado do Acre por força da Lei n.0 4.070, de 
15 de junho de 1962, observado o disposto no art. 1.0 

Parágrafo único - o disposto neste artigo é aplicável ao pessoal !nativo, 
aposentado posteriormente à transferência, na forma do art. 2.0 desta Lei. 

Art. 9.0 É concedido aumento, nas mesmas bases percentuais, adotadas 
nas tabelas constantes do Anexo I desta Lei, observado o disposto no art. 1.0 , 

ao pessoal, em atividade ou não, dos Territórios e das Autarquias Federais, dos 
serviços portuários administrados pela União sob a forma autárquica, da Rede 
Ferroviária Federal SJ A e das ferrovias e outras entidades sob regime especial 
de administração pela União, deduzidos os aumentos ou abonos concedidos 
após 1.0 de abril de 1962, ressalvados, tão~somente, os efeitos da Lei n.0 3. 780, 
de 12 de julho de 1960. 

Parágrafo único - É concedido aumento de 70% (setenta por cento) ao 
pessoal temporário e de obras sujeito ao regime de emprego preVisto na Canso~ 
lidação das Leis do T.raba1ho, deduzidos os aumentos ou abonos concedidos a;pós 
1.0 de abril de 1962, ressa:lvados, tão~som-ente os efeitos da Lei n.0 3. 780, de 12 
de julho de 1960 . 

.üt. 10 - Ao pessoal empregado em empresas de navegação marítima, fluvial, 
lacustre e portuária é concedido aumento, em suas soldadas~base ou vencimento, 
de 31% (trinta e um por cento) sobl'e os valores fixados no Dec·reto n.0 51.668, 
de 17 de janeiro de 1963. 

Parágrafo único - As gratificações de função, de incumbência e especiais, 
previstas no Decreto n.o 51.668, de 17 de janeiro de 1963, ficam mantidas nos 
valores pecuniários resultantes da aplicação <lo referido decreto, revog-ado o 
car:í.ter percentual daquelas vantagens. 

Art 11 - Aos servidores da Prefeitura do Distrito Federal, do Departamento 
Federal de Segurança Pública (DFSP), do Serviço de Assistência Médica Domi~ 
ciliar de Urgência <SAMDUJ e Serviço de Alimentação da Previdência Social 
<SAPS) é concedido aumento nas mesmas bases percentuais adotadas nas Tabelas 
constantes do Anexo I desta Lei. 

Art. 12 - Os militares que se encontram na !natividade e os pensionistas 
terão os seus proventos e pensões reajustados, tomando~se por base os venci
mentos fixados na Tabela do Anexo n desta Lei, independentemente de prévia 
apostila nos respectivos títulos. 

Art. 13 - Fica suprimido o pagamento de etapa de desarranchamento para 
subtenentes, suboficiais e sargentos previsto no Código de Vencimentos e Van
tagens dos Militares, os quais passarão a ser arranchados nas mesmas condições 
dos oficiais. 

Art. 14 - Ficam revogados o art. 4.0 da Lei n.o 3. 783, de 30 de julho de 
1960, o art. 4.o da Lei n.o 3. 826, de 28 de novembro de 1960, e o § 2.0 do art. 2.0 

ria Lei n.O 4.069, de 11 de junho de 1962. 

Art. 15 - Os vencimentos mensais dos Ministros de Estado são fixados em 
Cr$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil cruzeiros); os dos Chefes do Gabinete 
Civil e do Gabinete M!lltar da Presidência da República, bem como os do 
Prefeito do Distrito Federal, em Cr$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil cru
zeiros); os do Chefe de Policia do Departamento Federal de Segurança Pública, 
em Cr$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil cruzeiros), não se lhes aplicando o 
disposto na Lei n.0 4. 019, de 20 de dezembro de 1961. 
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§ 1.o - Observado o disposto na parte final deste artigo, são fixados os 
vencimentos mensais: 

a) dos membros do Conselho Administrativo da Defesa Económica, de que 
trata a Lei n.o 4.137, de 10 de setembro de 1962, e do Conselho Nacional de 
Telecomunicações, em Cr$ 350.000,00 (trezento e cinqüenta mil cruzeiros), sem 
qualquer acréscimo por comparecimento às sessões; 

b) dos Secretários-Gerais da Prefeitura do Distrito Federal, em Cr$ 250.000,00 
(duzentos e c!nqüenta mil cruzeiros); 

c) do Superintendente da Superintendência Nacional do Abastecimento 
(SUNAB), em Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros); 

d) (vetado). 
e) <vetado). 
§ 2.0 - É concedida, a titulo de representação, ao Dlretor-Geral do Serviço 

de Assistência Médica Domiciliar de :Urgência ('SAMDU), a gratificação mensal de 
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

Art. 16 - O salário-família, concedido ao servidor da União, fica majorado 
para Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) mensais, por dependente. 

Parágrafo único - Para efeito da percepção do salário-familia é conside
rada dependente do servidor, civil ou militar, a mãe viúva, sem qualquer rendi
mento, que viva as suas expensas. 

Art. 17 - Os pagamentos em moeda estrangeira feitos a servidores m!Utares 
e civis, da administração dlreta e indireta, em viagem, missão, estudo ou exer
cicio no interior não sofrerão qualquer acréscimo, em decorrência da aplicação 
desta Lei. 

Parágrafo único - As majorações que se verificarem nas parcelas relativas 
a vencimentos e vantagens, bem como no salário-família, serão compensados, 
no mesmo montante, com a redução na parcela de representação ou reajusta
mento. 

Art. 18 - Nenhum servidor público, civil ou militar, servidor de autarquia 
e serventuário da Justiça, na atividade ou não, poderá perceber no País, men
salmente, a titulo de vencimento ou remuneração e vantag·ens pecuniárias fixas, 
Inclusive percentagem na arrecadação de tributos, custas e emolumentos, quan
tia superior a Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros). 

§ 1.0 - O órgão do pessoal respectivo incluirá obrigatoriamente, no cheque 
ou folha de pagamento, entre os descontos a que está sujeito o funcionário, 
o excesso de retribuição verificado, quP. reverterá, conforme a hipótese, ao 
Tesouro Nacional, ou -aos cofres da entidade descentralizada como receita 
eventual. 

§ 2.o - No cálculo do teto a que se refere este artigo, levar-se-á em conta 
a Importância bruta, total, percebida pelo servidor, nela incluídas as diárias 
de que trata a Lei n.0 4.019, de 1961, e as vantagens que, embora variando 
quanto ao valor p·ecunlário, são percebidas mensalmente e, em caráter perma
nente, bem como a soma re.sultante da acumulação de proventos ou pensões 
com a remuneração de qualquer atividade pública, de natureza executiva ou 
legislativa, deduzindo-se, entretanto, as parcelas correspondentes aos descontos 
compuLsórios para a Previdência Social, Montepio ou Pensão Militar, a ajuda 
de custeio e as diárias de alimentação e pousada. 

§ 3.o - O disposto ne3te artigo aplica-se aos servidores da Prefeitura do 
Distrito Federal, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, do 
Departamento Federal de Segurança Pública e do Serviço de Assistência Mé
dica Domiciliar de Urgência, bem como aos servidores civis e militares trans
feridos para os Estados da Guanabara e do Acre (Leis n.0s 3. 752, de 1960, e 
4.070, de 1962) e aos apo.sentados posteriormente à transferência. 

§ 4.o - A Inobservância do disposto neste artigo e no art. 19 será consi
derada lesão aos cofres públicos, acarretando ao funcionário beneficiado e aos 
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responsáveis pelo pagamento a pena de demissão, sem prejuízo do procedi
mento criminal cabível. 
. Art. 19 - Nenhum servidor público, civil ou militar, inclusive autárquico 
ou empregado em Sociedade de Economia Mista, em serviço missão, estudo ou 
função de qualquer outra natureza no exterior, poderá perceber dos cofres 
públicos, a qualquer titulo, importância mensal suparlor a US$ 2,500.00 (dois 
mil e quinhentos dólares). 

§ 1.0 - Observado o teto ora estipulado, o Poder Executivo regulam·entará 
a fixação da representação dos servidores no exterior à base das respectivas 
atribuições e responsabilidades e importância da missão, respeitada a hierarquia 
funcional estabelecida em Lei. 

§ 2.0 - As gratificações de representação do Delegado do Tesouro Brasileiro 
no Exterior e do Contador Secional junto àquela repartição serão fixadas pelo 
Poder Executivo, ficando revogado o parágrafo único do art. 4.o do Decreto
Lei n.0 8.542, de 2 de janeiro de 1946, alterado pelo Decreto-Lei n.0 9.687, de 30 
de agosto de 1946. 

§ 3.0 - O teto estabelecido neste artigo não se aplica aos Chefes de Missão 
Diplomática. 

Art. 20 - (Vetado.) 

Art. 21- As letras a, b e §§ 3.0 e 4.0 do art. 92, bem como o art. 99 e seu § 2.0 

da Lei n.O 1.316, de 20 de janeiro de 1951, passam a ter a seguinte redação, 
mantidas as demais disposições: 

"Art. 92 - ............................................................ . 
a) os oficiais, aspirantes-a-oficial, guardas-marinha, subtenentes, subofi~ 
ciai.s e sargentos, em serviço nas organizações militares, que tenham 
rancho próprio, ou em serviço em qualquer organização quando de pron~ 
tidão, em campanha, manobra, exercícios, permanência obrigatória e 
a) as demais praças . 

• o •••••• o • o •• o ••••• o ••••••• o o ••••• o • o •••••••• o •••••• o ••• o o •••••••••• o • o 

§ 3.0 - Os oficiais, .subtenentes, suboficiais e sargentos com direito a ali~ 
mentação serão obrigatoriamente arranchadDs nas suas organizações 
quando estas tenham rancho próprio. 
§ 4.0 - As peças, com exceção das citadas na letra a deste a~go, podem 
desarranchar, na forma estabelecida pelos regulamentos a que estiverem 
sujeitas. 
Art. 99 - A etapa paga às praças, con.>tantes da letra g do art. 20 do 
Decreto-Lei n.o 9.698, de 2 de setembro de 1946, quando estiverem desar
ranchadas na forma dDs regulamentos militares. 
§ 1,0 - .............. ' ........... ' ........... ' ......................... . 
§ 2.0 - Os subtenentes, suboficiais e sargentos farão jus a uma etapa 
suplementar quando prontos no exercício de .suas funções, matriculados 
em escolas ou cursos em trânsito, no gozo de férias, dispensas de serviço 
e licenças para tratamanto de saúde própria ou de pessoas da família, 
bem como enquanto aguardam reforma por motivo de Invalidez." 

Art. 22- As vantagens do art. 34 da Lei n.0 4.069, de 11 de junho de 1962, 
são extensivas aos militares que servem nas guarnições de Nioaque, Bela Vista 
e Amambaí, no Estado de Mato Grosso. 

Art. 23 - Apllca~se aos asplrantes~a-oficial e guardas-marinha o disposto 
na letra a do art. 30 da Lei n.0 4.069, de 11 de junho de 1962. 

Art. 24 - Fica instituída, para . . . (vetado) ... Corpo de Bombeiros do 
Estado da Guanabara e da capital da República, a gratificação de risco de 
vida destinada a compensar os riscos decDrrentes de serviços efetuados CDm 
perigo de vida. 

• 

.. . 
jj; . 
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::. J..O - A gratificação a que se refere este artigo será calculada com base 
nos vencimentos dos postos efetivos, obedecida a seguinte percentagem: 

a) Oficiais - 20% (vinte por cento); 
bl Praças - 30% (trinta por cento). 
§ 2.0 - O Poder executivo, dentro de 90 (noventa) dias, regulamentará a 

matéria constante deste artigo, especificando as atividades que impliquem em 
efetivo risco de vida. 

Art. 25 - Ficam extintos os símbolos de cargos isolados, de provimento 
efetivo na administração centralizada e autárquica, que sejam idênticos aos 
dos cargos de provimento em comissão constantes da Tabela B do Anexo I 
da presente !Jei, ressalvadas as situações decOl1renties da aplicação• da Lei 
n.o 1. 741, de 22 de novembro de 1952, e do art. 7.0 da Lei n.0 2 .188, de 3 de 
março de 1954, e art. 22 da Lei n.0 4.069, de 11 de junho de 1962. 

§ 1.0 - Os servidores atingidos por .este artigo terão os seus vencimentos 
demonstr~dos em cruzeiros, sem nenhuma vinculação a padrões, símbolos ou 
níveis de vencimento~. 

§ 2.0 - Os cargos de Tesoureiros-Auxiliares da administração direta e in
direta, inclusiv.e os atualmente ocupados, passam a ter os vencimentos mensais 
de Cr$ 120.000,00, Cr$ 115.000,00 e Cr$ 110.000,00, correspondentes às Te.soura
rias de LB, 2.11 e 3.11 Categorias respectivamente. 

§ 3.0 - O disposto neste artigo e n<l seu § 2.0 se aplica de igual modo aos 
cargos de Conferente, Conferente de Valores e outros assemelhados, bem como 
aos seus atuais ocupantes, desde que ora retribuídos com padrões de vencimento 
correspondentes aos de cargos em comissá·o. 

§ 4.0 - Ficam mantidas as disposições da Lei n.0 4.061, de 8 de maio de 
1962, ressalvado o disposto neste artigo. 

Art. 26 - É concedido aumento sobre os vencimentos atua~ aos servido
res das Secretarias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dos Tribunais 
Eleitorais e do Trabalho, nas mesmas bases das tabelas do Anexo I. 

Parágrafo único - Não farão jus ao aumento ora concedido o.s servidores 
das Secretarias dos Tribunais Federais, do Tribunal de Contas da União, dos 
Tribunais Eleitorais e do Trabalho e do Tribunal de Justiça do antigo Distrito 
Federal que se encontrem equiparados, para efeito de vencimentos e vantagens 
por :força de lei ou de decisão judiciária, ao pessoal da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal ou do.s órgãos do Poder Legislativo. 

Art. 27 - A gratificação eleitoral devida aos membros e Procuradores dos 
Tribunais Eleitorais, bem como aos juízes e escrivães eleitorais, passa a ser a 
seguinte: 

aJ Juízes do Tribunal Superior Eleitoral e Procurador-Geral e Juízes e 
Procuradores dos Tribunai.s Regionais, respectivamente, Cr$ 3. 500,00 (três mil 
e quinhentos cruzeí·rosJ, e 1Cr$ 3. 000:,00 (três mil cruzeiros), por sessão a 
que comparecerem; 

b) Juízes e Escrivães Eleitorais, Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e 
Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais, respectivamente. 

Art. 28 - A gratificação mensal concedida pela Lei n.0 4.071-A, de 22 de 
junho de 1962, aos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais fica elevada 
para Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

Art. 29 - É arbitrada em 1/3 <um terço) do valor do vencimento a inde
nização, a que se refere o art. 11, item 2, da Convenção Internacional do Tra
balho n.O 81, aprovada pelo Decreto Legislativo n.0 24, de 29 de maio de 1956, 
e promulgada pelo Decreto n.0 41.721, de 25 de junho de 1957, cujo paga
mento será feito mensalmente, na forma de gratificação de repre.sentação. 

Parágrafo único - Os servidores abrangidos pelo presente artigo não terão 
direito a diária prevista no art. 118, inciso II. da Lei n.0 1. 711, de 28 de outu
bro de 1952. 
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Art. 30 - É concebida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, 
da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações 
de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios 
de .subsistência e não percebem qualque~ importância do.s cofres públicos, bem 
como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.o 3. 765, 
de 4 de maio de 1960. 

Parágrafo único - Na concessão da pensão, observa-se-á o disposto nos 
arts. 30 e 31 da mesma Lei n.0 3. 765, de 1960. . 

Art. 31 - Nenhum funcionário da administração direta e indireta do Poder 
Executivo poderá perceber vencimento inf.erior ao maior salário mínimo vigente 
do Pais e nenhum servidor temporário ou de obras perceberá retribuição in
ferior ao salário mínimo da região em que estiver lotado. 

Art. 32 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
publicação desta Lei, reverá os quantitativos das gratificações pela participação 
em órgãos de deliberação coletiva da administração dlreta e descentralizada, 
observados o princ1pio de hierarquia, a analogia ou equivalência de funções, a 
importância, o vulto e a complexidade das respectivas atribuições e responsa
bllldades. 

Art. 33 - (Vetado.) 
Art. 34 - O disposto na Lei n.0 3. 780, de 12 de julho de 1960, aplica-se 

às professoras mantidas pela Divisão de Caça e Pesca, do Ministério da Agri
cultura, nas Colónias de Pescadores. 

Art. 35 - A nenhum servidor da União, das Autarquias e da Prefeitura 
do Distrito Federal será paga remunaração, vencimento ou salário inferior ao 
salário mínimo previsto em Lei para a profissão correspondente ao cargo que 
exerce, desde que cumpra o horário regulamentar previsto para a função de 
que se acha legalmente investido. 

Parágrafo único - Na hipótese de ser o salário mínimo profissional su
perior ao nivel de retribuição, a diferença será paga em folha a parte, junta
mente com o vencimento, remuneração ou .salário. 

Art. 36 - Será computado, para efeito de pagamento de gratificação de 
nível universitário, o tempo de duração de curso de especializ:::.ção realizado 
em virtude de exigência legal por servidores que já fazem jus a essa gratifi
cação, nos termos do disposto no art. 74 da Lei n.o 3. 780, de 12 de julho de 1960. 

Art. 37 - O tempo de serviço prestado ao Departamento dos Correios e 
Telégrafos pelos vendedores de selos e encarregados de postos dos Correios 
amparados pelas Leis n.0 • 3. 780, de 12 de julho de 1960, e 4. 069, de 11 de junho 
de 1962, será contado para todos os efeitos. 

Art. 38 - Aplicam-se ao pessoal civil do Poder Executivo, lotado nos órgãos 
transferidos para o Estado da Guanabara, por força da Lei n.0 3. 752, de 14 de 
abril de 1960, as vantagens previstas no art. 18, e seus parágrafos, da Lei n.0 4. 069, 
de 11 de junho de 1962. 

Art. 39 - Ficam elevados para 1-C e 3-C, respectivamente, os símbolos 
dos cargos, em comissão, de Governador e de Secretário-Geral dos Territórios 
Federais, do Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Art. 40 - Os empregados da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil admitidos até 31 de março de 1963, passam à condição de servidor 
público e serão incluídos, por Decreto do Poder Executivo, nos órgãos da admi
nistração direta e lndireta e na Prefeitu1·a do Distrito Federal, vedadas novas 
admissões, salvo autorização do Presidente da Repúbl!ca em exposição funda
mentada da autoridade competente. 

§ 1.0 - Os empregados aproveitado.:; na conformidade deste artigo e, na. 
qualida:de de servidores cedidos pela União, pelrus Autarquias e pela Pre,fe!tura 
do Distrito Federal poderão prestar serviços: 

I - aos órgãos que integram diretamente a organização da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. 

"'-
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n - à.s Fundações, Companhias Subsidiárias, Sociedades de Abastecimento 
e a outras instituições juriSdicionadas ou vinculadas à Prefeitura do Distrito 
Federal, retribuídos por conta destas; 

III - às sociedades, companhias, fundações, empresas ou entidades em 
que se venham a transformar no todo ou em parte os órgãos Integrantes da 
organização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, retri
buídos por conta destas, em qualquer caso. 

§ 2.0
- !Enquanto não forem aprovados os quadros definitivos, os emprega

dos mencionados neste artigo, desde que aproveitados no Serviço Civil do Poder 
Executivo, integrarão a parte especial do Quadro de Pessoal do MiniStério, Au
tarquia ou órgão subordinado à Presidência da República em que forem apro
veitados. 

§ 3.0- Os empregados de que trata este artigo continuarão a ser pagos 
pela Companhia Urbanizadora da Nova capital do Brasil, até que sejam defini
tivamente incorporados nos órgãos públlco5 em que vierem a ser aproveitados. 

§ 4.0 - Atendidas as peculiaridades de atribuições e retribuições, o aprovei
tamento dar-se-á para cargos ou funções constantes do Sistema de Adminis
tração de Pessoal que vigorar no Serviço Civil do Poder Executivo, nas Autar
quias e na Prefeitura do Distrito Federal. 

§ 5.0 - Se o salário efetlvamente percebido pelo empregado da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil for superior ao do cargo ou função 
em que vier a ser aproveitado, ser-lhe-á assegurada a re.spectiva diferença de 
vencimento ou salário, a qual será absonida por aumentos geraiS, promoções, 
adição de novas diferenças e outras vantagens decorrentes da. Lei n.o 4.019, 
de 20 de dezembro de 1961, e de legislação posterior. 

§ 6.o - Para o.s fins do parágrafo anterior, serão considerados os salários 
efetlvamente percebidos pelos referidos empregados, acrescidos de vantagens 
financeiras de qualquer natureza, de modo d·e que o aumento não lhes acarrete 
maiores benefícios do que os concedidos por esta Lei aos servidores federaiS, 
excluídas desse montante as parcelas correspondentes a salário-família, grati
ficações de nível universitário e de risco de vida ou saúde. 

§ 7.0 
- Os empregados aproveitados de acordo com o disposto neste artigo 

farão jus ao aumento de vencimentos ora concedido, cujo pagamento correrá 
por conta do crédito especial previsto ne.>ta Lei. 

§ 8.0 - O aproveitamento só alcançará os empregados admitidos até 31 de 
março de 1963, cujos respectivos empregos se achem abrangidos pela reclas
sificação aprovada pela Portaria n.0 729, de 1962, do Presidente da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, ressalvadas as alterações posteriores 
quanto às retificações e aos empregos a enquadrar. ' 

§ 9.0 - As ressalvas do parágrafo anterior, in fine, só alcançam as situações 
abrangidas pela citada Portaria, que, na data da vigência desta Lei, ainda se 
constituam em casos pendentes de solução. 

§ 10 - O tempo de serviço efetivamente prestado à Companhia Urbani
zadora da Nova Capital do Brasil, será computado, para todos os efeitos, em 
favor dos empregados amparados por esta Lei. 

Art. 41 - (Vetado.) 
Art. 42 - Os empregados da Fundação Brasil-Central, admitidos até 31 de 

março de 1963, passam à condição de servld<Jres públlc<Js, continuando a prestar 
serviços naquele órgão, nas funções até aqui exercidas, até que outras lhes se
jam atribuídas na Reforma Administrativa em estudos. 

Art. 43 - Os empregados das Fundações instltuidas pela Prefeitura do DiS
trito Federal, . . . (vetado) . . . passam à condição de servidores municipais. 

Art. 44 - O servidor público civil ou milltar, de autarquia ou sociedade de 
economia mista, que for desquitado e não responda p.elo sustento da esposa, 
poderá descontar Importância Igual na declaração do Imposto de Renda, se hou-
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ver incluído entre seus beneficiários, na forma do art. 5.0 da Lei n.0 4.069, de 11 
de junho de 1962, pessoa que viva sob suo. exclusiva dependência económica, no 
mínimo, há cinco anos. 

Art. 45- (Vetado). 
Art. 46 - É assegurado ao pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do 

Conselho Penitenciário e do Corpo de Bombeiros, transferidos para o Estado da 
Guanabara, de acordo com o disposto no. Lei n.0 3. 752, de 14 de abril de 1960, 
o direito de requerer sua volta ao serviço da União. 

§ 1.0 - O pedido será apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios Inte
riores, dentro do prazo, improrrogável, de 90 (noventa) dias a contar da publi
cação desta Lei, e será instruído com a fé de ofício do requerente. 

§ 2.0 - O deferimento do pedido ficará condicionado à existência de vaga. 
§ 3.0 - O servidor que estiver sendo .submetido a sindicâncla, processo ad

ministrativo, inquérito policial-mll1tar ou civil ou a processo penal não gozará 
do direito concedido neste artigo. 

Art. 47 - (Vetado). 
§ 1.0 - (Vetado.) 
§ 2.0 - (Vetado.) 
§ 3.0 

- (Vetado.) 
§ 4.0 - (Vetado.) 
Art. 48 - É proibida a nomeação interinamente em substituição, no impedi

mento de ocupante de cargo Isolado de provimento efetivo, . . . <vetado). 
Art. 49- (Vetado). 
Art. 50 - O disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei n.0 4. 069, de 11 de 

junho de 1962, aplica-se aos funcionários interinos nomeados até a data da re
ferida Lei, e aos Capelães Militares de todos os credos religiosos, que servem nas 
Forças Armadas, nomeados de acordo com o Decre,to-Lei n.0 9.505, de 23 de 
julho de 1946. 

§ 1.0 - Não contando ainda os servidores a que se refere este artigo 5 (cinco) 
anos de serviço público, permanecerão nos cargos até que se complete esse prazo 
a fim de serem definitivamente enquadrados. 

§ 2.0 - A norma desse artigo aplica-se, por Igual, aos funcionários da União 
e das Autarquias com mais de 10 (dez) anos da serviço público, admitidos até 
a data da presente Lei. 

§ 3.0 - São igualmente aplicáveis aos funcionários de que trata este artigo 
os dispositivos da Lei n.O 4.054, de 2 de abril de 1962, referentes a promoções. 

§ 4.0 - o capelão, quando privado do exercício de sua atividade religiosa 
pela autoridade eclesiástica competente, perderá as garantias asseguradas neste 
artigo. 

Art. 51 - O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional os quadros de
finitivos do funciona.llsmo, de que trata o art. 87 da Lei n.o 3. 780, de 12 de lu lho 
de 1960, dentro do prazo de 1 (um) anos, a contar da vigência desta Lei. 

Art. 52 - (Vetado.) 
A1't. 53 - o Insti'tuto Brasileiro de Geografia e Estatística realizará censo 

periódico dos servidores públicos da União, das Autarquias e entidades para
estatais. 

Parágrafo único- Publicado o resultado do censo, com os elementos precisos 
de Identificação, tempo de serviço, cargo ou função do servidor, vencimentos e 
vantagens ou proventos percebidos, o servidor que acumular cargos, funções ou 
proventos com violação dos preceitos legais terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
manifestar opção por um deles, sob pena de lnstwuração de processo admlnis
tratlvo pelo Departamento Administrativo do Serviço Público. 

·-

.. 



- 516-

Art. 54- o Departamento Administratfvo do Serviço Público, mediante con
vênio com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fará, no prazo de 
90 (noventa) dias, o levantamento dos servidores ocupante3 de cargos e f.unções 
ainda não enquadrados no Sistema de Classificação de Cargos. 

Art. 55 - para ocorrer às despesas decorrentes dos artigos anteriores, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir o crédi't.<l especial de Cr$ 50.000.000,00 (cin
qüenta milhões de cruzeiros). 

Art. 56 - Fica incluída entre as atribuições do Conselho Federal de Enge
nharia e Arquitetura previstas no art. 22 do Decreto n.o 23.569, de 11 de dezem
bro de 1933, a de fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas dos profis
sionais das firmas, que lhes estejam j urisdicionadas. 

§ 1.o - o valor das penalidades de multa pecuniária estabelecidas no De
creto n.O 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e nos Decretos-leis n.os 3.995, de 31 
de dezembro de 1941, e 8.620, de 10 de janeiro de 1946, e Lei n.0 3.097, de 31 
de janeiro de 1957, fica automaticamente reajustado na mesma base percentual 
em que ocorrer elevação do saláno mínimo vigente no Distrito Federal, arre
dondando-se para 100% o reajustamento, sempre que a percentagem de re
ferência for superior a 50%. 

§ 2.o - O disposto no § 1.0 se aplica desde logo, e a partir da vigência desta 
Lei,· com relação ao último aumento de salário mínimo já verificado. 

Art. 5'7 - É assegurado aos servidores civis e militares em licença para. tra
tamento de sua própria saúde, e aos militares também quando baixados a hos
pital, a continuidade dos pagamentos de todas as gratificações que os mesmos 
vinham percebendo antes da licença ou da hospitalização. 

Art. 58 - O Poder Executivo, dentro de 120 (cento e >1nbe) dias a contar da 
publicação doesta Lei, enViará m·ensagens ao Congresso Nacional, acompanhadas 
de Projetes de Lei, dando nova classi'ficação aos cargos técnicos do Serviço Pú
blico da União e atualizando o Código de Vencimentos e vantagens dos Militares 
(Lei .0 1.316, de 20 de janeiro de 1951). 

Art. 59 -Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta 
Lei, o Poder Executivo envia•rá ao Congresso Nacional, Men.sa:gem acompanhada 
de Projeto de Lei, organizando os serviços administrativos da Prefeitura do 
Distrito Federal e estabelecendo o Plano de Classificação dos Cargos e Funções 
de seus servidores. 

Art. 60 - As séries de classe de Guarda-Fios terão direito a acesso à classe 
de Inspetor de Linhas Telegráficas, nos termos da Lei n.0 3. 780, de 12 de julho 
de 1960. 

Art. 61 - Os trabalhadores, aprendizes e auxiliares de artífice dos estabele
cimentos industri'ais da União, diplomados por Escolas Técnico-Profissionais ou 
portadores de certificado de habilitação profissional, fornecido por autoridade 
competente, serão aproveitados na classe inicial da série de classes correspon
dentes à sua ativ!dade profissional do SerViço de Artiffce. 

Art. 62 - Todos os candidatos aprovados em concursos, já homologados ou 
em fase de homologação, nos termos da Lei n.0 1. 711, de 28 de outubro de 1952, 
serão nomeados para as vagas existentes na série de classes ou classes singula
res respectivas, ficando prorrogada a validade dos concursos, por mais 2 (dois) 
anos, a contar da data <la publicação desta Lei. 

Art. 63 - (Vetado.) 
Art. 64 - Além dos previstos na Lei n.o 3. 780, de 12 de julho de 1960, será 

readaptado o funcionário que, até a data da presente Lei, tenha completado 2 
(dois) anos ininterruptas e ou 5 (cinco) . anos, com interrupção, do exercício do 
cargo ou função de atribuições diversas das pertinentes à classe que, na data de 
12 de julllo de 1960, já se encontrasse nessa situação. 
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Art. 65- (Vetado.) 
Art. 66 - O disposto nos arts. 49 e 52 da Lei n.0 3. 780, de 12 de julho de 

1960, aplica-se aos técnicos dos serviços de saúde, inclusive aos que exerçam fun
ções gratificadas ou de chefia, ficando assegurados os direitos dos que optaram 
pelo Regime de Tempo Integral, na forma do que estabelece o Decreto 
n.0 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961, que regulamentou a Lei n.o 2.312, de 3 de 
setembro de 1954. 

Art. 67 - Considera-se "salário-base", para os efeitos do art. 4.o da Lei 
n.0 3.373, de 12 de março de 1958, além do vencimento ou remuneração, as gra
tificações de adicional por tempo de serviço e pelo exercício de função. 

Art. 68 - É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da Fazenda, 
crédito especial de Cr$ 210.000.0000.000,00 (duzentos e dez bilhões de cruzeiros), 
que será automaticamente registrado no Tribunal de Contas e distribuído ao 
Tesouro Nacional, para atender aos encargos resultantes da execução desta Lei. 

§ 1.0 - Os órgãos do Poder Executivo ficam obrigados a classificar e escri
turar os gastos que correrem à conta deste crédito especial, segundo as normas 
aplicáveis aos créditos suplementares constantes do art. 98 do Regulamento Geral 
de Contabilidade Pública da União. 

§ 2.0 - No corrente exercício, o pagamento da gratificação complementar 
de salário minir.no previsto no parágrafo único do art. 65 da Lei n.0 3. 780, de 12 
de julho de 1960, da gratificação de representação a que faz jus o pessoal ::..bran
gido pelas LeiS n.0• 3.414, 4.019 e 4.069, respectivamente de 20 de junho de 1958, 
20 de dezembro de 1961 e 11 de junho de 1962, da suplementação de diárias pelo 
exercício em Brasília. a cargo do Grupo de Trabalho de Brasilla e do abono de 
permanência na atividade de que tratam o art. 18 e parágrafos da mencionada 
Lei n.0 4.069, de 1962, bem como dos encargos decorrentes da aplicação das Leis 
n.os 3.772, de 13 de junho de 1960, 3. 780, de 12 de julho de 1960, 3.967, de 5 
de outubro de 1961. e 4.069, de 11 de junho de 1962, ainda não satisfeito por 
insuficiência de crédi'tos adicionais anteriores poderá ser atendido, à conta deste 
crédito especial, desde que não tenham sido previstas dotações próprias nas ta
belas explicativas do Orçamento em vigor ou não sejam as mesmas suficientes. 

§ 3.0 - O crédito especial autorizado nesta Lei atenderá, também, aos en
cargos decorrentes da aplicação da citada Lef n.0 4.069, de 1962, cujo pagamento, 
no exercício de 1962, não tenha sido realizado por Insuficiência do crédito cuja 
abertura foi autorizada pelo art. 68 desse diploma legal, e não possam .ser li
quidados, no presente exercício, em virtude de falta ou deficlêncfa de dotação 
orçamentári'a própria. 

§ 4.0 - O Tesouro Nacional, ainda por conta deste crédito especial, entregará 
à Administração do Porto do Rio de Janeiro os recursos necessários para co
brir as diferenças salariais havidas pelos seus servidores, referentes ao periodo 
de 1.o dco julho de 1960, data da vigência dos efeitos financeiros da Lei n.0 3. 780, 
de 12 do mesmo mês e ano, a 23 de outubro de 1962, data do Decreto n.0 51.570, 
que alterou o Sistema de Classificação de Cargos daquela autarquia. 

Art. 69 - As autarquias e Sociedades de Economia Mista .subsidiadas pelo 
Tesouro Nacional que, a partir de 1.0 de janeiro de 1963, tenham tido sua. receita 
acrescida, em virtude da revisão dos níveis de salário mínimo feita no Decreto 
n.o 51.613, de 3 de dezembro de 1962, ou de aumentos salariais concedidos a seus 
contribuintes, da fixação dos novos níveis de_ vencimentos de que trata. esta Lei, 
da eliminação de subsídios cambiais, de revlsoes tarifárias ou qualquer outro nto
tlvo ficam obrigadas a vl'ncular esse aumento de receita ao atendimento dos en
cargos decorrentes da aplicação da presente Lei aos seus próprios servidores, 
atlvos e !nativos. 

§ 1.o _ somente no caso do aumento da receita ser insuficiente para cobrir 
os gastos resultantes desta Lei, poderão essas entidades solicitar recurso à conta 
do referido crédi'to especial. 

• .,._ 
.. 
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§ 2.• - o.s pedidos de verba, de conformidade com o parágrafo anterior, 
llmitar-se-ão à diferença entre os recursos adicionais de que trata este artigo 
e o custo total do aumento de vencimentos ora concedido, devendo a Insuficiência 
ser devidamente comprovada, em cada caso. 

§ 3.0 - As autarquias financi'adas pela vinculação de pareelas da Receita 
da Vnlão ficam autorizadas a ocorrer à.s despesas do presente aumento de 
vencimentos além dos limites acaso fixados, para gastos de pessoal e administra
ção, nas leis que as criaram . 

.Art. 70 - o aumento e o abono concedidos por esta Lei, bem como a.s me
didas determinadas pelos arts. 6.0 , 14, 15 e parágrafos, 16 e parágrafo, 17 e pa
rágrafo, 18 e parágrafos, 19 e parágrafos, 23, 13, 25 e parágrafos, 27, 28, 29 e 
parágrafo, 34, 39 e 45 vigorarão a partir de 1,0 de junho de 1963 . 

.Art. 71 - O Poder Executivo diScriminará mediante Decreto, dentro das 
dotações previstas na programação financeira do Tesouro Nacional para o cor
rente ano, dotações no montante total de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões 
de cruzeiros), que deixarão de ser utlllzados para posslb1lltar a aplicação de 
Igual Importância da receita federal no atendimento de parte das despesa3 de
correntes da execução da presente Lei. 

Art. 72 - J!: iilstltuido, nos exercícios de 1963 a 1965, um empréstimo com
pulsório, que será arrecadado com base nos rendimentos sujeitos à Incidência do 
Imposto de Renda na Ponte, e em todos os rendimentos da pessoa física, ... 
(Vetado). 

§ 1.• - O empréstimo será lançado e arrecadado pela Divisão do Imposto 
de Renda, nas condições que venham a ser estabelecidas em Regulamento baixa
do pelo Ministro da Fazenda e aprovado por Decreto do Presidente da República, 
sendo feita mediante desconto, nas fontes pagadoras, nos termos do referido 
regulamento, a arrecadação correspondente nos rendimentos sujeitos à incidên
cia do Imposto de Renda na Fonte, e aos do trabalho. 

§ 2.•-; Os rendimentos sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte 
que servirao de base à arrecadação do empréstimo compulsório e respectivas 
taxas para determinação da Importância do empréstimo, calculada.s, sobre o 
montante dos rendimentos pagos ou creditados, são os seguintes: 

a) rendimentos pagos ou creditados a residentes ou domiclllados no estran
geiro (art. 97 do Regulamento do Imposto de Renda): 10% (dez por cento); 

b) dividendos e outros interesses de ações ao portador e de partes beneficiá
nas (art. 96, 3.0 , do R.I.R.), sempre que os seus beneficiários optarem pela não 
identificação: 15% (quinze por cento); 

c) deságio na colocação de letras de câmbio, letras do tesouro e outros títu
los de crédito (arts. 9.0 , 4.0, a, do RI!R.) e pagamentos que não satisfaçam às 
condições do art. 37, § 4.0, do Regulamento do Imposto de Renda: ... (vetado) ... 
10% (dez por cento); 

d) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades imobiliárias 
(arts. 9.0 e seguintes), prêmios de loterias e concursos (art. 96, 4.0 e 5.0 ), amor
tização antecipada e lucros atribuídos a títulos de capltallzação (art. 96, § 1.0), 
juros de debêntures e outras obrigações ao portador Cart. 96, § 6.0) e multas 
por rescisão de contrato Cart. 98, § 3.0 , !V): 10% (dez por cento). 

§ 3.0 ~ No caso de rendimentos classificáveis na declaração de rendimentos 
de pessoa fislca, o montante do empréstimo será calculado de acordo com a ta
bela constante do Anexo III. 

§ 4,o - Nos exercícios de 1964 e 1965, ocorrendo variação no salário mínimo 
em vigor, a tabela do parágrafo anterior será ajustada na mesma proporção 
de alteração do salário mínimo. 
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11 5.0 
- A arrecadação, nos casos previstos no § 2.o deste artigo, será feita 

em relação aos rendimentos pagos ou creditados no prago de 3 (três) anos, a 
. contar da data da publ!cação desta Lei. 

§ 6.0 
- O empréstimo compulsório será arrecadado à conta do Fundo Na

cional de Investimentos, mediante a entrega, ao contribuinte, de uma cautela 
provisória, pela Divisão do Imposto de !Renda no ato do recebimento, sendo 
representado pelos títulos referidos no artigo desta Lei, com a garantia de juros 
mlnlmos e prazos de resgate estabelecido no art. 73. 

Art. '73 - O empréstimo compulsório será representado por Titules de In
vestimento, em!ti(los em séries anuais, em diferentes valores, e cada série será 
resgatada, metade no terceiro e metade no quarto ano de sua emissão, mediante 
sorteio, pelo seu capital, acrescido dos juros acumulados de 6% a.a., podendo 
os seus titulares, a qualquer tempo optar pela conversão dos mesmos em Cotas 
de Participação no Fundo Naclonai de Investimentos Industriais, com direito a 
participação no lucro líquido anual do Fundo. 

§ 1.0 
- Os Titulas de Investimentos serão nominativos e !ntransteríveis, 

salvo mediante partilha em inventário judicial, ou para conversão em Cotas de 
Participação. 

§ 2.0 - Os Titulas de Investimento e as cotas de Participação não serão e cei
tas em caução perante a própria União, nem poderão ser ut!llzados para depósi
to bancário compulsório à ordem da SUMOC. 

Art. '74 - í: criado o Fundo Naci'onal de Investimentos, a fim de a&egurar o 
nível dos investimentos federais previstos no plano de desenvolvimento em exe
cução e aumentá-los nos anos de 1964 e 1966, e, como melo de Incentivo à pou
pança popular e de sua canalização mediante participação em empresas contro
ladas pela União Federal, para aplicação destinadas ao fortalecimento da eco
nomia rural e industrial do País, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) 
e 65% (sessenta e cinco por cento) respectivamente. 

§ 1.0 -Além dos recursos previstos nesta Lei, integrarão o Fundo Nacional 
de Investimentos: 

a) como capital do Tesouro Nacional, as ações da União em sociedades 
anôn!mas por ela controladas, diretamente ou através de suas agências e que 
tiverem condições de rentabilidade, assegurada, em qualquer hipótese, a pro
Priedade pelo Tesouro Nacional de, no minimo, 51% (cinqüenta e um por cento) 
das ações com direito a voto; 

b) o produto da subScrição voluntária de Cotas de Participação no Fundo. 

§ 2.0 - A aplicação de quaisquer empréstimos recebidos pelo Fundo será 
feita sob a forma de subscrição de capital das empresas controladas pela Unfão 
e em condições de rentabilidade, passando as ações correspondentes a essa subs
crição à carteira do Fundo destinada a essas operações. 

§ 3.o - Na apl!cação do Fundo será observado também o disposto no art. 34 
da Lei n.o 2. 973, de 26 de novembro de 1956. 

§ 4.o - A administração do Fundo e da respectiva Carteira de Títulos caberá 
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e o orçamento de apllcação 
dos recursos do Fundo será aprovado pelo Ministro da Fazenda. · · 

§ s.o - Ficam revogadas as atuais vinculações de rendimentos das ações do 
Tesouro referidas neste artigo, ressalvada a destinada à Fundação Universidade 
de Brasília, das rendas das ações da Companhia Siderúrgica Nacional que não 
excedam a 7% (sete por cento) ao ano, do valor nominal das ações. 

Art. 75- As Sociedades de Economia Mista, cujas ações integram a Carteira 
de Fundo Nacional de Investimentos, deverão corrigir anualmente o seu Atlvo .. 
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Imobiliz1<do, segundo os índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, com 
o conseqüente ajustamento de seu capital social. · 

Art. 76 - As participações do Fundo Nacional de Investimentos em Socie
dades de Economia Mista., bem como os rendimentos atribuídos, a qualquer ti
tulo. à.s ações de sua propriedade, terão o mesmo tratamento fiscal das particf
pações e dos rendimentos do Tesouro Nacional. 

Parágrafo único - Os rendimentos das Cotas de Participação no Fundo fica
rão sujeitos ao Imposto Retido na Fonte, à taxa de 10%, sem qualquer outro 
pagamento por seu titular. 

Art. 77 - o deságio em relação ao valor nominal de emissão, ou ao valor 
de aquisição, concedido na venda ou colocação no mercado, por pessoa jurídica, 
de debêntures ou obri'gações ao portador, letras de câmbio ou outros títulos de 
crédito. a que se refere o art. 8.0 , a, da Lei n.0 4.154. de 28 de novembro de 1962, 
fica sujeito, tão-somente, ao Imposto na Fonte .. (Vetado) ... e ao empréstimo 
compulsório instituído nesta Lei (Vetado.) 

Parágrafo único- Considera-se deságio, para efeito de apllcação cio art. 8.0 • 

a, da Lei n.0 4.154, de 28 de novembro de 1962, a diferença para menos, entre o 
valor nominal do título e o preco dP. venda, e, no caso de revenda, entre o valor 
nominal da aquisição e o da ali'enação. 

Art. 78 - 1!: vedada às pessoas jurídicas a prática habitual de colocação ou 
negociação, junto ao público, de letra~ de câmbio ou notas promissórias, que não 
tenham a coobrigação de Instituições financeiras autorizadas a funcionar no Pais. 

§ v•- A infração do disposto neste artigo sujeitará os coobrigados e toma
dores a multa, Igual ao valor do título, independentemente de outras sanções 
!~>gais. 

. § 2.0 
- Competirá à Superintendência da Moeda e do Crédito definir, atra

ves d~ ato normativ5>. a caracterização da prática habitual de negociação <'U ec
locaçao, junto ao publico, dos títulos referidos neste artigo. 

§ 3.0 
- Competirá, ainda, à Superintendência da Moeda e do Crédito regu

lamentar as condições de prazo e garantia de que se deverão revestir os títulos 
aceito..~ ou emitidos pelas "instituições financeiras" autorizadas a aceitá-los ou 
emitf-Ics, para que possam ser colocados ou negociados junto ao público, bem 
como ficar as comissões ou taxas com que elas operam. 

Art. 79 - O Conselho Nacional de Economia passará a fixar, anualmente, 
os coeficientes a que se refere o art. 57 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 
1958, ... (Vetado). 

Parágrafo único -A primeira revisão dos coeficientes a que se refere o pre
sente artigo será realizada no prazo de trinta (30) dias da data da publicação 
desta Lei. 

Art. 80 - (Vetado.) 
§ 1.0 - (Vetado.) 

§ 2.0 - (Vetado.) 
§ 3.0 - <Vetado.) 

Art. 81 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrárfo. 

Brasilia, 17 de julho de 1963; 142.0 da Independência e 75.0 da República. -
JOAO GOULART - Abelardo Jurema - Sylvio Borges de Souza 1\lotta - Jair 
Ribeiro - Evandro Lins e Silva - Carvalho Pinto - Expedito Machado - Os
waldo Lima Filho - Paulo de Tarso - Amaury Silva - Anysio Botelho -
Wilson Fadul - Antônio de Oliveira Brito - Egydio Michaelsen. 
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ANEXO I 

SERVIDORES CIVIS 

A) Vencimentos dos Cargos Efetivos 

Referência
base 

(Valores 
mensais) 

18 ...... o o o ••••••••••• o •• o •• o o •• o o ••• o •••• o ••••• 

Cr$ 

85.000,00 
78.000,00 
71 .. 000,00 
65.000,00 
59.500,00 
54.600,00 
49.700,00 
45.200,00 
42.800,00 
40.400,00 
38.000,00 
35.600,00 
33.200,00 
30.800,00 
2'8.400,00 
26.000,00 
23.600,00 
22.800,00 

17 ............................................. . 
16 ............................................. . 
15 ............................................. . 
14 ............................................. . 
13 ............................................ .. 
12 ............................................. . 
11 ............................................. . 
10 ............................................. . 
9 ...........•...................•.............. 
8 ............................................•. 
7 ............................................. . 
6 ............................................. . 
5 ............................................. . 
4 ...........•......•........................... 
3 ............................................. . 
2 •....•••.•.•• o •• o ••••••••••••••••••• o ••••••••• 

1 ............................................. . 

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

10..0 
11-C 
12-C 
13-C 
14-C 
1'5-C 
16-0 
17-'C 
18-C 
19-C 
20-C 
21-C 

Bl Vencimentos de Cargo em Comissão 

SíMBOLOS 

•••••••••••••••••••••••• o •• o' •••••••••••• o ••••• o ••••••••••• 

' •• o o ••••••••••• o • o ••• o •••• o •••• o •••••••••••• o ••••••••••••• 

••• o •••• o ••••••• o ••••••• o ••• o •••••••••• o o •••••• o o •••••••••• 

••••••• o ••••••••••••• o •• o •• o •••••••• o •••••• o ••••••••••• o ••• 

• o ••• o •• o ••••••• o. o •••••••••••••••• o ••••••••••••••• o ••••• o. 

•••••••••••••••••• o o •••• o. o •• o o •••• o ••••••••••••••••••••••• 

• o •• o ••• o •••••• o. o. o •••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

•••• o •••••• o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••••••••••••• 

••••• o ••••••••• o. o •••• o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••• o ••• o o • o •• ' •• ' o •••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... ................................................. ' ........ . 
•••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 

•••••••• ' •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• ........................................................... 
•••• ' •••••••••••••• o ••••••••• o ••• o •••••••••••••••••• o •••••• 

••• ' •••• ' •• o •••••• o ••••••••• ' •• o •••••••• ' •••••••••••••••••• 

••• ''.' •••••••••••• o ••••••••• ' ••••••••••••• o ••••••••••••••• 

•••• '.o'' •• ' •••••• '.' •••• o ••••• o.' •••• o. o •••••••••••••••••• 

• o.' ••• o ••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. o.'. 

Referência 
horizontal 

(Valores 
mensais) 

Cr$ 

2.030,00 
1.820,00 
1.610,00 
1.400,00 
1.260,00 
1.190,00 
1.120,00 
1.050,00 

980,00 
910,00 
840,.00 
784,00 
726.00 
672,00 
616,00 
560,00 
532,00 
504,00 

Valores 
mensais 

Cr$ 
140.000,00 
130.000,00 
120.000,00 
},12. 500,00 
l()t5. 000,00 
100.000,00 
95.000,00 
90.000,00 
85.000,00 
80.000,00 
78.000,00 
7·2.000,00 
69.000,00 
66.000,00 
63.000,00 
60.000,00 
57.000,00 
55.000,00 
53.000,00 
51.000,00 
49.000,00 

. . 



1-F 
2-F 
3-F 
4-F 
5-F 
6-F 
7-F 
8-F 
9-F 

10-F 
11-F 
12-F 
13-!F 
14-F 
1·5-!F' 
16-F 
17-F 
18-!F 
19-F 
20-·F 
21-F 
22-F 
23-F 
24-F 
2'5-F' 
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C) Gratificação de Função 

•••••••• '.o ••••••••••••••• o ••• o o •••• o •• o •••••••••••••• o •••• 

•••••••••••••••••••••••••• o •• o •••••••• o. o ••••••• o ••• ' •••••• 

•• o. o ••••• o ••••••••••••• o •••••• o o •••••••• o •• o •• o ••••• o. o. o. 

••••••••• o.' ••••• ' ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o. o. 

o •••••••• o ••••• o.' •• o ••••••••••••• o •• o ••••••••••• o o ••••••• o 

o •••••• o •••• o •••• ' •• o •••••••••••••••••••••• o •••••••• o. o. o •• 

••••••• ' ••••••• o •••••••••••• o. o. o •• o •••••••••••••••••••• o •• 

••••••••• o •• o. o ••••••••••••••••• o ••••• o •••• o ••••••••••••••• 

•••••••••• o •• o ••••••• o •••••••••••••• o ••••• o ••••••••• o. o •••• 

•••• o o o o o o •• o •••• o •••• o. o. o o •• o. o. o o ••• o ••••• o ••••• o o •••• o. 

••• o. o ••••• o o. o ••• o •••••• o •••••• o o ••••• o ••••• o ••••• o •• o. o •• 

•••••••••••••• o •••••••• o ••••••••••••••• o ••••• o ••• o •••••••• o 

••••••••• o ••••• o •••••••••••• o. o •• o ••••••••••••• o o ••••• o •••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• o •••• 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o. o. o •••••••••• 

• o •••••••••••••••••• o o •••••••• o ••••••••••••••••••••••• o o o •• 

• o •••• o o • ' • o •• o • o •••••••••••••••••• o ••••••• o ••• o o •••••••• o • 

•• o. o ••••••••• o o. o •• o •••••••• o •••• o •••••••••••• o •• o •••••• o o 

• o o •••••••••••••••••••••• o ••• o •• o •• o ••••• o. o ••••••••• o o •••• 

•••••••••••••••••••• o ••••••• o •••• o. o. o ••••••• o ••••• o. o o •••• 

••••••••••••••• o •• o •••• o ••••••••• o • o • o o ••••••••• o •••••••• o • 

•• o ••••• o •••••• o • o ••• o • o • o ••• o • o o ••••• o • o •••••••••••••• o •• o 

•••••••• o •• o o. o •••••••• o o ••••• o •••••••• o. o ••• o ••• o. o o o ••••• 

•••••••• o o • o •••••••••••• o o • o ••••••••••• o ••• o •••••• o o •••••• o 

•••••••••••••••••• o ••• o • o ••••••••• o •• o •••• o • o •••••••••••••• 

ANEXO R 

Militares 

POSTOS E GRADUAÇ6ES 

General-de-Exército, Almirante-de-<Esquadra, Tenente-Brigadei-
ro .. o •• o ••• o ••• o •••••••••• o •••• o o ••••••• o ••• o ••••••• o •••••• 

Gen~al-de-Divisão, Vice-Almirante, Major-Brigadeiro ........ . 
General-de-Brigada, Contra-Almirante, Brigadeiro ...... , ..... . 
Coronel, Capitão-de-Mar-e-Guerra .. , ......................... . 
Tenente-Coronel, Capitão-de-Fr,aga.ta .. , .................. , ... . 
Mador, Capitão-de-Corveta ...................... , ........... , .. 
Capitão, Capitão-Tenente ..................................... . 
Primeiro-Tenente ......................................... , ... . 
Segundo-Tenente , ..... , ........................ , ............. . 
Aspirante a Oficial, Guarda-Marinha, Subtenente, Suboficial 
Pdmeiro-Sargento, Primeiro-Sargento-Contramestre, Sargento-

Ajudante ou Intendente e assemelhados da Policia. .M!lite:r 
CPM) e do Corpo de Bombeiros (OB), da Guanabara . , ..... . 

Segundo-Sargento ................ , ............................ . 

Valores 
mensais 

Cr$ 
10(). 000,00 
96.600,00 
93,1500,00 
90.500,00 
88.000,00 
85.500,00 
83.000,00 
80.500,00 
78.000,00 
715.500,00 
73.000,00 
70.500,00 
68.000,00 
6•5. 500,00 
63 .. 000,00 
60.500,00 
58.000,00 
55.500,00 
53.000,00 
50.:500,00 
48.000,00 
46.000,00 
44.000,00 
42.000,00 
40.000,00 

Vencimentos 
(Valores 

mensais) 

Cr$ 

140.000,00 

125.000,00 

112.500,00 

90.000,00 

85.000,00 

78.000,00 

71.000,00 

65.000,00 

59.500,00 

48.000,00 

44.000,00 

41.000,00 
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POSTOS E GRADUA:ÇOES 

Terceiro-Sargento ............................................. . 

Cabo engajado, Cabo músLco (E), Taifeiro-!Mor ................ . 

Marinheiro de 1.& masse esa:>eciallza:do, Soldado Fuzileiro Naval de 
1." CLasse; Taifeiro de 1." Classe, Soldado com curso Policial 
(PM), Soldado (CBl .................................... .. 

Primeiro Cabo (E), Taifeiro de 2." Classe, Soldado sem curso Po-
licial (!PM), Bombetro de 2." Classe (OB) ................. . 

Crubo não engllljad'o .... , ....................................... . 

Cadete e Aspirante (M) do último ~o, Soldado Clarim ele 1." 
Classe (lED, Marinheiro de 1." Classe sem especialidade, Sol-
dado de 1." C: asse (A) .................................... . 

Soldado engajado (iE), Soldado Clarim de 2." Classe GEl, Mari
nheiro de 2." Classe, Soldado Fuzileiro Naval de 2." Classe, 
Soldado de 2." Classe com 1 ano ou mais de serviço (A) ... . 

Soldado Clarim de 3." Classe (E) ............................. . 

Cadete e As·plrante (!M), Aluno do MA (A) .. , .................. . 

Aluno de Escola ou Curso de Formação de Sargentos ........... . 

Gru;n:.ete, Soldado de 2." Classe mobl:izado com menos de um ano 
de serviço (A) ........ , ............. , ..................... . 

Aluno de Escola: Prepatatória de Cadetes, Aluno do Colégio Naval, 
Soldado recruta, mobillzad'O não engajado (E) (M), Soldado 
de 2." Classe não mobilizado (Al ........................... . 

Alprendlz-Marlnheiro .......................................... . 

ANEXO III 

TABELA A QUE SE REFERE o § 3.0 DO ART. 72 

VeneJmentos 
(Valores 

meDSais) 

Clt 
38.000,00 

23.600,00 

16.500,00 

10.800,00 

7.200,00 

6.000,00 

4.800,00 

4.300,00 

3.600,00 

3.100,00 

1. 700,00 

1.400,00 

Níveis 
Rendimento das pessoas fí-

sicas, exclusive os classifi- Rendimentos classificáveis 

de cados na Cédula "C" na !Cédula "C" 

rendimento Taxa média I Contribuição Táxa média I Contribuição 

Cr$ 1. 000/ano Cr$/ano Or$/ano 

Até 884 ....... - isento - isento 
885a 984 ....... 4,76 44.000 1,56 15.700 
985 a Ll34 ....... 5,26 56.000 1,84 19.700 

1. 135 a 1. 284 ....... 5,86 70.000 2,05 23.300 
1.285 a 1.484 ....... 6,'56 90.000 2,29 30.000 
1.485 a 1.684 ....... 7,36 116.000 2,'56 38.700 
1.685 a 1.884 ....... 8,16 146.000 2,83 48.700 
U185 a 2 .. 084 ....... 8,96 178.000 3,03 59.000 
2.085 a 2.284 ....... 9,96 218.00() 3,48 72.700 
2. 265 em dla:nte .... 10,00 proporcional 3,50 proporcional 

(As Comiss6es de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.) 
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O SR. PRESIDENTE (Pauto Torres) - Os prodetos lidos serão publicados e 
despachados à.s Comissões competentes. 

O Sr. !.O-Secretário procederá à leitura de requerimentos. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.0 51, DE 1974 
Senhor Presidente: 
De conformidade com o R·egim·ento Interno, requeiro a Vossa Excelência, 

ouvido o Plenárf.o, a transcrição nos Anais do Senado, do discurso publicado no 
Jornal de Brasília, sábado, 20 do corrente mês, de autoria do General Sylvio Fro
ta, por ocasião de sua posse como Chefe do Estado-Maior do Exército. 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 1974. - Fausto Castelo-Branco. 

REQUERIMENTO N.0 52, DE 1974 
Sr. Presidente: 

Nos +ermos do art. 234 do Regimento Interno, requ·eiro transcrição nos Anais 
do Senado dos discursos pronunciados pelo Dr. Cami:o Calazans de Magalhães, 
na solenidade de despedida como Dir·~tor da 2." Região do Banco do Brasil e na 
solenidade de sua posse como Pr·esidente do Instituto Brasileiro do Café. 

·Sala das Sessões, 23 de abril de 1974. - Ruy Carneiro, 2.0-Suplente da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimento.s lidos serão publi
cados e submetidos ao exame da Comissão Diretora. (Pausa.) 

Na Sessão de 28 de novembro de 1973, a Presidência comunicou ao Plenário 
o recebimento do Ofício n.O S/32, de 1973, do Governador do Estado de São Paulo, 
solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa 
contratar diretamente sem garantia .bancária, um empréstimo ex+erno no valor 
de US$ 50,000,000.00 ( cinqüenta milhões de dólares), de.stinado à construção de 
barragens nos rios Ribeira e Juquiá, no Vale do Ribeira. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, complementa
ção dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido aqueles d·ocumentos, a matéria será despachada 
às Comissõ·es de Finanças e de Constituição e Justiça. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensag·em n.0 112, de 1974 (n.0 135/74, na origem), pela 
qual o Senhor Preslden+e da República submete ao Senado a escolha do 
nome do Senhor George Alvares Maciel, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Delegação Permanente em Genebra. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Ola, nos termos da alinea h do 
art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta. Solicito 
aos Senhores funcionários as necessárias providências, a fim de que seja respei
tado o dispositivo regimental. 

(A Sessão transforma-se em Secreta às 18 horas e 35 minutos e 
volta a ser Pública às 18 horas e 43 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (P.aulo Torres) - Lembro aos Senhores Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 
19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados e destinada à apreciação dos 
Projetas de Decreto Legislativo n.o 19 e 20, de 1974•CN. 
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A Presidência lembra aos Srs. Senadores que a Ordem do Dia da Sessão 
Ordinâria de amanhã serâ aquela designada anteriormente para a Sessão Or
dinâria de hoje, levantada por deliberação do Plenârio, que é a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em turno único, do R·equerimento n.o 32, de 1974, de autoria do 

Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a tl"anscrição nos Anais do Senado, 
do artigo intitulado "As grandes decisões de Castello", de autoria do Professor 
Luiz Viana FHho, publicado no Jornal do Brasil, edição do dia 31 de março 
de 1974. 

2 
Discussão, em turno únlco, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n.0 51, de 1974) do Projeto de Resolução n.o 3, de 1974, 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 1970, 
e n.o 52, de 1972, para permi+ir que a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de em
préstimo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.o 14, de 1974 (apre

sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n.0 66, de 
1974), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações finan
ceiras em moeda estrangeira para a construção civil, fornecimento e instalação 
de equipamentos de três hospitais de ensino naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n.0 67, de 1974, da Comissão: . 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Estâ encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 48 minutos.) 

,. 

!!!' 



43.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
ena 24 de abr.il de 1974 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ANTôNIO CARLOS 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Geraldo Mesquita - Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre 

Costa - Clodomir Milet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco -
Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson 
Gonçalves - Luis de Barros - Jessé Freire - Ruy Carneiro - João 
Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Amon de Mello - Luiz 
Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista 
- Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Linden
ber.g - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamin Farah - Danton 
Jobim - Magalhães Pinto - carvalho Pinto - Emival Caiado - Fer
nando Corrêa - Italivio Coelho - Accloly Filho - Mattos Leão - An
tônio Carlos - Lenoir Vargas - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A liSta de presença acusa o compa
recimen•o de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Sobre a mesa, Exped!ente que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o. 
É lido o seguinte 

TELEX 
URGENTE 

EXPEDIENTE 

Senador Paulo Torres 
Presidente do Senado Federal 
Brasília 

Comunico V-ossa Excelência que para tratar de assuntos particulares deverei 
me ausentar do País amanhã regressando dia vinte cinco corrente pt Atenciosas 
Saudações - Senador João de Medeiros Calmon 
Transubirajara em 22-4-74 à.s 16:00 horas 

Rec por Edna mesma data et hora 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que se·rá lido pelo Sr. 1.0 -Secretário: 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 53, die 1974 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado da conferência proferida pelo então Ministro da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra (RRm) Adalberto de Barros Nunes, na Escola de Guerra 
Naval, em 26 de outubro de 1973, sob o título "A Marinha no Governo Médici", 
publicada no jornal O Poti - de 24-4-74. 

Sala das Sessões, em 24 de abril de 1974. - Luís de Barros. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, § 1.0, do 
Regimen·to Interno, o requerimento será submetido ao exame da comissão Dire
tora. 
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 54 de 1974 

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 
o ProJeto de Lei da Câmara n.0 26, de 1974, que altera o Quadro de Pessoal da 
secretaria do 'tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, em 24 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 
REQUERIMENTO 

N.0 55, de 1974 
Requeremos urgência, nos te.xmos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 

o Projeto de Lei da Câmara n.0 27, de 1974, que altera o Quadro da. Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 24 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão votados 

após a. Ordem do Dia, na forma do art. 378 do Regimento Intemo. 
Concedo a palav.ra ao nobre Senador Virgil!o Távora, como líder. 
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Como Líder) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

a 21 de abril de 1960, Brasília era inaugurada e começava a funcionar como 
Capital da República. Nesse mesmo dia, os Diários Associados ficavam bandeira 
no Planalto, com dois poderosos órgão3 de comunicação: o Correio Braziliense 
e a TV -Brasília. . 

Fundado em 1808 por Hypólito José da Costa, em Londres, o Correio Bra
ziliense, num ~õo através do tempo e do espaço, renascia nesta cidad·e para 
se tomar arauto de seus Ideais integradores e d·esenvolvimentistas. 

Quando muitos descriam da viab!Udade do ·Cometimento que mudou a men
talidade do Pais, tornando-o consciente de sua real grandeza e de suas imensas 
potencialidades, Assis Chateaubrland, com o fulgor da lntellg~cia de que esta 
Casa é testemunha, jogou no futuro com mais uma de suas desconcertantes 
cartadas. Montar, Srs. Senadores, àquela época, um jornal e uma ernisso·ra de 
te~evlsão, numa cidade que mal nascia e que dependia, para afirmar-se, de 
variados fatores, inclusi'.'e de natureza politica. e eoonômica, constituía uma 
verdadeira temeridade. O vulto dos investimento·s, a falta de mão-de-obra espe
cializada, o mer.cado inclplen.te e instável, constituíam verdadeiros f·reios aos 
que gostam de empreender de acordo com a segurança das normas empresariais. 

Mas os Diários Associados, pela visão de Assis Chateaubriand, jogaram de 
acordo com a escala de valores mais altos, onde entraram a capacidade de afir
mação e de realização do povo brasileiro. 

Graças a. isso, Brasília passou a contar, desde seu nascimento, com um 
jornal do mais alto padrão e, hoje, um dos mais bem aparelhados do Pais. 

Dizer das lutas travadas pelo Correio Braziliense em prol desta cidade é 
ocioso pois são por todos conhecidas. 

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a me dá licença para um aparte? 
O SR. VIRGíLIO TAVORA.- Com prazer. 
o Sr. Ruy Carneiro - O registro do aniversário do setor Associado nascido 

com Brasília, criadO' pela indômita CO'ragem, patriotismo e, com muita :felicidade, 
pelo genial Assis Chateaubriand, nfro poderia deixar de ser í1eito no Senado da 
República. É que esse complexo de comunicação, Jornal, Televisão e Rádio, 
de modo especial o vibrante diário Correio Braziliense, q'Uie, indilscutivelmenite, 
dirigido pelo brilhante discípulo de Assis Chateaubriand, Eclilson Cid Varela, 
vem desde a prlmeira ho·ra se constituindo em vigilante seJ · na ' 
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de tudo o que diz respeito à vida da famosa Brasilla. Assim, me so!!dariza11uO 
com V. Ex.n pela bem inspirada iniciativa dessa exaltação àquele conceituado 
jornal da Capital Federal que vitoriosamente acaba de anivexsariar quero, ao 
ensejo, trazer também os meus aplausos, não somente ao seu ilustre orientador 
Edilson Cid Varela, mas, também, à sua magnífica equipe e com muita justiça 
e de modo especial ao jornalista Ary Cunha, autor da apreciada coluna "Visto, 
Lido e OUvido", que é feita diariamente e tem quase a existência do Correio 
Braziliense. 

O SR. VmG.tLIO TÁVORA- Agradecemos e colocamos o apart-e de V. Ex.n, 
nobre Sen!l!dor, como peça fundamental do breve pronunciamento que aqui 
fazemos. 

Nós, que nos honramos de hav•er participado da epopéia que foi a constru
ção da nova capital da República, marco de afirmação do povo brasileLro -
não podemos deixar passar a data em que comemorado foi mais um dos aniver
sários de sua fundação sem assinalar o papel desell1J)enhacto por ~s!s Ch!!-
teaubriand, pelo Correio Braziliense, na vida que se iniciava naquele dia do alti
plano brasileiro. 

Assim, vamos registrar o evento e enviar as nossas congratulações a Edilson 
Cid Varela, a toda a sua equipe que, desde o inicio, vem dirigindo, com habllldade, 
felicidade, firmeza e destemor, os destinos daquela empresa pioneira na Capital 
nascente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobte Senador 
Dantcm Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM- Sr. Presidente, &s. Senadores, o Movimento De
mocrático Brasileiro, por sua Comissão Executiva, já se manifestou sobre a 
propalada fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. e 
decidiu espel'ar, para pronunciar-se sobre o mérito da mesma, que fossem 
divulgados elementos mais seguros, mais autorizados, sobre o problema. Entre
tanto, a esta altura, não se alimenta mais nenhuma dúvida de que a fusão 
está iminente; a fusão está para ser feita; a fusão vai ser feita. 

O Presidente da República, entretanto, em boa hom a meu ver avocou a 
si o exame do probl•ema e deseja, como foi divulgado, que os politicas opinem 
sobre essa g:rave medida. A própria Oposição seria ouvida, não para criar obstá
culos sem remédio 3!0 andamento da questão, mesmo porque não teria poder 
para isso, mas para colaboraT na obTa fazendo críticas e oferecendo sugestões. 

Quanto às críticas, pouco adiantarão, se vierem depois de surgir um projeto 
de lei complementar pronto e acabado, pois o rolo compressor da Maioria 
esmagaria a mais sábia das criticas ao trabalho oficial. Quanto às sugestões, 
a ,expe,riência amarga do MDB nos ensina que não seriam levadas em conta, 
quando menos por amor à tradicional "solidariedllide irrestrita" ao Executivo. 

O MDB pref,eriu aguardar, Sr. Presidente, a divulgação das linhas gerais 
do pensarmento governamental para tomar posição, pois até ago,ra só conhece 
informes desencontrados sobre o que se pretende fazer ou desfazer em relação 
à Guanabara e ao Rio de Janeiro. Parece que o assunto está sendro cuidado 
agora já em nível presidencial, e já não se pode esperar que venham as infor~ 
mações que o MDB aguardava para definir-se. 

Pessoalmente - achando-me na tribuna des·ejo ressalvá-lo - já me defini 
em vários pronunciamentos nitidamente contrário à fusão, e não me apresen
taram, ainda, qualquer argumento válido para que modifique meu ponto de 
vista. O povo diz que não se muda de opinião como quem muda de camisa. Não 
me agradam, porém, as obstinações in'acionais; sou sensível aos apelos da razão, 
desde que argumentem com razões de prova. O que não pude ainda entender 
é que se faça vista curta à flagrante inoportunidade dessa fusão, que se quer 
precipitar de qualquer modo, queimando prazos, num ano cheio de dificuldades, 
dificuldades seriíssimas para o nosso Governo e o nosso País. Pa.ra o nosso 
Governo, porque nem ele ainda pôde inventariar, devidamente, os gravíssimos 
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problemas que herdou do Governo passado e que se geraram da conjuntura 
internacional, problemas que exigem tratamento urgente e solução a curtíssimo 
prazo. 

Achamos que a maior homenagem que se poderia tributa·r ao General Ernesto 
Geisel cuja vida auste.ra, inteiramente devotada aos inteTesses do Pais, todos 
conhe<:emos, é falar-lhe a linguagem da franqueza e da sinceridade. E o maior 
serviçe que as oposições legais prestam aos homens de governo é precisamente 
ajudá-los a enxergar a verdade, no poço em que a enterram os interesses criados. 
Isso através de críticas e adverlências honestas, que visam a construir, não a 
destruir. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, meu discurso de hoje não se d!ríge somente 
ao Senado, mas também ao ern1nente Senhor Presidente da República. Pedimos 
a S. Ex.a. que atente para o maciço investimento que terá de ser feito para a 
exe•cução dessa propalada anexação da área guanabarina ao Estado do Rio de 
Janeiro. 

Se os terríveis problemas herdados pelo Governo, e que ameaçam reper
cussões de gravidade imprevisível, a curto prazo, derem tempo a S. Ex.a para 
meditar sobre os documentos e dados que integram este meu discurso, espera 
a Guanabara que o Cre·fe da Federação Brasileira não lhe negue essa atenção. 

Na sessão· de 13 de novembro do ano passado, procurei demonstrar os incon
vententes de uma possível fusão precipitada, para o Estado que aqui represento. 
Acentuei que a impensada "agregação do antigo Distrito Federal ao S'eu vizinho 
levaria fatalmente à estagnação e ao empobrecimento de uma das mais prósperas 
unidades da Federação". E que só a arrecadação do IOM na Guanabara repre
senta hoje um montante chegado aos Cr$ 3 bilhões de cruzeiros, in·teiramente 
absorvidos pelo Estado e nele aplicados em obras vitais e inadiáveis. 

Continuo a pensar assim, e vejo que os economistas isentos, que não reali
zam projetas de encomenda, acham inoportuna a fusão. 

O Sr. Eugênio Gudin, por exemplo, revolucionário insuspeito, arrepia-se 
com as conseqüências da medida, alinha impressionantes argumentos, para 
advertir que a fusão "seria o arrasamento da Gunabara sem o reerguimento do 
Estado do Rio de Janeiro", revelando que a receita do Rio. baixaria de Cr$ 4.166 
milhões para Cr$ 2. 037 milhões. 

E quanto custará ao Governo Federal a implantação da medida? 

O economista Roberto Carneiro, em trabalho reproduzido no Correio da 
Manhã de domingo, seção econômica, informa que estudos preliminares já rea
lizados calculam, em números redondos, que serão gastos Cr$ 3· bilhões anuais, 
durante período que não se pode ainda precisar. 

O técnico consciencioso, não se manifesta nem a favor nem contra a fusão. 
Limita-se a expor a situação econômlca do País e do mundo. Situação que o 
Presidente Geisel terá, desde logo, de enfrentar, sobretudo num ano crucial 
como este. Adverte o autor que "a fusão pretendida pode gerar problemas 
maiores", título discreto de seu alentado trabalho. 

Preferimos seguir passo a passo as informações fornecidas pelo Dr. Roberto 
carneiro, pois julgamos um dever patriótico atrair a atenção do Senhor Presi
rl.ente Geisel e do Senado, para matéria de tamanha gravidade. 

A medida, teoricamente, ben.eflciará fluminenses e cariocas, mas sua efeti
vaçáo terá de ser custeada por todo o povo brasileiro. Daí ressalta o economista 
o grande significado de haver o chefe da Nação assumido o comando dos tra
ma.lhos de aferição da conveniência e da oportunidade do evento. "O fator 
oportunidade parece, no momento, até mais relevante que o fator conv. 
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face, especialmente, à conjuntura nervosa pela qual estão passando as relações 
comerciais de todos os países do mundo". 

No ano passado, o volume global de nossas importações situou-se ao redor 
dos 6 bilhões de dólares, sendo o item mais importante o petróleo, cuja aquisição 
aos países fornecedores custou "1,2 bilhão de dólares. o alto montante das im
portações resultou, logicamente, da necessidade de ser mantido o ritmo do cres
cimento económico nacional em taxa superior a 10 por cento anuais. Mas, para 
contrabalançar o forte dispêndio de divisas com as matérias-primas, produtos e 
bens necessários ao processo desenvolvlmentista, o País realizou grande esforço 
no terreno das exportações, que atingiram a importáncla de mais de 6 bilhões 
de dólares, superior até às previsões Iniciais das autoridades governamentais e 
do setor privado. Como também era lógico, o esforço para exportar ocasionou 
redução da oferta de produtos básicos no mercado interno, verificando-se, então, 
séria crise de escassez, inclusive de gêneros alimentícios essenciais, como a carne, 
cuja comercialização, através de longas filas, passou a exigir das donas-de-casa 
dos principais centros consumidores, imensos sacrifícios e verdadeiros prodígios. 

Mas, volto a citar o autor: este ano o esforço nacional no terreno das 
exportações terá de ser ainda maior, e bem maior. Congregaram-se os países 
produtores de petróleo, decidindo não minimizar o violento aumento dos preços 
daquela matéria-prima, imposto em fins do ano passado, e que em alguns casos 
é da ordem de 300 por cento. Em conseqüência, na pauta das importações 
brasileiras o petróleo pesará, este ano, segundo estimativas recentes do Ministro 
Mário Simonsen, quase 3 bilhões de dólares. Dessa forma, para manter o ritmo 
de desenvolvimento, teremos de exportar quase 8 bilhões de dólares, o que a 
muitos observadores não parece tarefa fácil. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador? 
O SR. D~TON JOBIM - Com multo prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Vamos tranqüilizar Jogo V. Ex.a quanto a .esse item, 
depois nos permitiremos tocar no âmago do problema que traz V. Ex.a a. .essa 
tribuna. O resultado dos três primeiros meses deste ano nos permite afirmar que 
as exportações brasileiras - e são meses difíceis, principalmente pela retração 
nas vendas do café - aumentaram de 26,8%, o que, se esta proporção for até 
o fim do ano conservada, daria exatamente um total em 1974 de 7 bilhões e 868 
milhões de dólares. Vê V. Ex.a que não precisa ficar tão pessimista quanto o 
autor citado no momento. 

O SR. DANTON JOBIM - Mas, Sr. Presidente, eu nunca sou pessimista.. 
V. Ex.a sabe que acredito neste País, acredito na capacidade de recuperação da 
nossa economia, sou, pelo contrário, um otimlsta, sem ser, evidentemente, um 
Dr. Pangloss. 

~ão que~a, entr~tanto, interromper aqui o fio das minhas considerações e 
deseJaria ate resunur um pouco as considerações impressionantes que faz o 
economista, .que desce a. pormenores, examinando, uma por uma, as posições da 
soja, do açucar, da carne, que teve limitada - como todos sabem - a sua 
exportação - e em boa hora - e do café que por enquanto vai bem no quadro 
das exportações, mas já depara perspectivas menos róseas no âmbito mundial. 
Não fosse assim, não estaria o Presidente da Costa Rica, o Sr. Figueres, a. fazer 
esta longa. peregrinação pelos países produtores de café e a. arriscar sombria.! 
perspectivas, sombrias profecias sobre esse produto, que ainda continua a. ser 
o básico, na nossa pauta de exportações, pedindo a. manutenção dos preços, a 
sustentação dos preços, ante uma crise que ele julgava, se estava. desenhando no 
horizonte. 

Diz o Sr. Roberto Carneiro: 

"De fato, soja, por exemplo, que no ano passado carreou para a. 
nossa receita cambial divisas da ordem de 600 milhões de cruzeiros -
com previsão inicial da exportação de 1,5 bilhão de dólares este ano -
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representa os mercados Internacionais, pelo menos até agora, pouco pro~ 
pensos às grandes compras e, em conseqüência, às altas violentas ae 
preço. Pelo contrário, a tonelada da oleginosa, que no ano passado foi 
negociada a até 3·50 dólares, caiu para menos de 200 dólares, na principal 
praça de comercialização internacional do produto, a de Chicago, à vista 
da boa safra norte-americana." 

Ressaltou o Sr. Roberto Carneiro que a alta dos preços do açúcar, já ocorrida. 
começa a determinar substancial redução das compras por parte dos países 
importadores. No primeiro trimestre deste ano, as exportações brasileiras situa~ 
ram-se ao redor das 527 mil toneladas contra mais de 660 mil toneladas no 
mesmo período de 1973. 

E o café? 

O café vai bem, ;por enquanto, mas as perspectivas não são róseas, de vez 
que a economia cafeeira mundial, depois da grande euforia dos últimos anos, 
parece algo apreensiva, segundo se depreende da visita que o próprio Presidente 
José Flgueres, da Costa Rica, vem realizando aos demais países produtores, vi
sando à adoção de medidas para a sustentação dos preços do produto. 

O quadro da carne é examinado minuciosamente e a conclusão é que por 
essas bandas "não se pode esperar milagre". Sua e:x;portação foi, aliás em boa 
hora, contida em montante inferior ao do ano passado pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

Depois de reconhecer que o minério de ferro, algodão e cacau poderão resistir 
a pressão baixista ora observada nos mercados, o trabalho ressalta, porém, sua 
participação no contexto das vendas, para afirmar, com realismo, que a situação 
especial desses produtos não é suficiente para nos garantir uma panglossiana 
tranqüilidade ee<Jnômica, felicidade que, du resto, nenhum país - rico ou pobre, 
capitalista ou socialista - poderá ter enquanto não for solucionada por um 
aresto definitivo a transcendental questão do petróleo. 

"Poderão objetar - diz ele - alguns entusiastas extremados da fusão ime
diata que esta nada tem a ver com comércio internacional, pois a maior parte 
das despesas que o Governo da União teria de realizar será paga em cruzeiros e 
não em dólares. Mas não poderão deixar de reconhecer, forçosamente, que um 
evento da magnitude da fusão terá de ser efetivado em momento oportuno, 
quando todas as condicionantes - sobretudo as relacionadas à macroeconomia 
nacional - assim o indicarem. E as condicionantes indicam que dificilmente 
este ano e talvez o ano que vem sejam ocasião ideal para a ·concretização do 
plano, pois as soluções para o problema do deficit na balança comercial nem 
sempre apresentam respostas positivas imediatas. 

E adverte o economista com carradas de razão: 
"Ademais, o deficit na balança comercial não é a única condicionante 

a contraindicar a decisão imediata do problema defendido pelos fusio
nistas. Em decorrência do surto inflacionário internacional, o índice do 
custo de vida, de acordo com levantamentos da Fundação Getúlio Vargas, 
já subiu, nos três primeiros meses deste ano, mais de 9 por cento, .en~ 
quanto o custo da alimentação foi onerado, no mesmo período, em quase 
11 por cento. Portanto, o crescimento dos preços aos consumidores este 
ano deverá superar, em muito, a taxa verificada no ano passado, mesmo 
que não ocorram fatores inflacionários supervenientes. Imagine-se, agora, 
se, além dos fatores esperados, o Governo da União resolver emitir os 
bilhões de cruzeiros anuais necessários à execução de providências rela
tivas à fusão. Haverá, certamente, um recrudescimento muito intenso 
do processo inflacionário, de difícil neutralização, pois, conforme recente 
declaração do Ministro da Fazenda em reunião com industriais paulistas, 
uma das características peculiares da inflação é a sua negativa função 
realimentadora. 

• 
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"Em suma, com perspectiva de _defic~t s~bstancial_na balança comer~ 
cial e de reaceleração do processo mflac10narlo, a fusao ime_dia.ta poderá 
vir ao encontro de interesses de grupos empresariais e políticos, de re~ 
giões e até dos dois Estados, mas também poderá colocar em risco o 
trabalho sério que vem" sendo realizado pela Revolução para consolidar 
a economia brasileira e colooar o Pais no lugar de destaque que lhe 
cabe no consenso internacional. 

"0 passado do Presidente Ge!sel - diz o Dr. Roberto carneiro -
tem demonstrado que o Interesse do Brasil, como um todo, constitUi seu 
objetivo permanente. A Nação está confiante, por isso, em que a fusão 
- se necessária- será feita em época oportuna". 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a me dá licença para um ligeiro aparte? 

O SR. DI'\NTON JOBIM - Com prazer. 

O Sr. Virgílio Távora. - Acreditamos nós que a última frase do discurso de 
V. Ex.a, da citação do economista Dr. Roberto Carneiro, bem diz da posição do 
Governo a esse respeito. Não passa na cabeça de ninguém que o Presidente 
Geisel, pelo seu passado, fosse tomar uma medida de tão alta gravidade, de 
tamanho reflexo na economia Pátria, sem pesar, convenientemente, os prós e 
os contras. Aliás, isso está reconhecido inclusive por V. Ex.a 

O SR. DANTON JOBIM - I.sso está reconhecido, aliás, pelo Governador do 
meu Estado, o Estado da Guanabara, quando afirmou que, se se provar que é, 
realmente necessária a fusão, ele confia no Presidente Geisel, para conduzi-la 
da melhor maneira possível. 

Junte a ·essas observações desapaixonadas as afirmações do eminente eco
nomista Eugênio Gudin, em O Globo, o sóbrio e reflexivo editorial de O Estado 
de S. Paulo, sobre as razões alegadas para a fusão e suas conseqüências, .e veja 
o Governo Flederal que tem motivos de sobra para refletir maduramente sobre o 
assunto. 

Estas palavras estão sendo dirigidas ao Senado, mas seu verdadeiro desti
natário é o Sr. Presidente da República. Agora, que tomou em suas mãos a 
decisão sobre a sorte da Guanabara e do Estado do Rio, S. Ex.a necessita ouvir 
o som do outro sino: a voz daqueles que não desejam a fusão não por mero 
sentimento localista ou subalternos interesses partidários, nem mesmo porque a 
tenham por inviável se adotada a longo prazo, etapa por etapa, sem açodamento, 
respeitada sempre, é claro, a vontade das populações. Estes confiam no patrio
tismo, na prudência, na boa fé e na sensatez do Presidente da Rej)Úbllca. 

Atente, pois, o General Geisel nos asp·ectos perigosos da questão em debate, 
certo de que o MDiB nacional reivindica apenas o seu direito: conhecer, antes 
que se tome Intocável a fórmula da fusão, num anteprojeto endossado e enca
minhado pelo Chefe do Executivo, os termos em que se pretende realizá-la. 

Quando a balança comercial acusa, nos dois primeiros meses do ano, uma 
diferença de 600 mllhões d·e dólares - 300 por mês - parece que não é hora 
de mexer em questões adiáveis. Quando, no primeiro trimestre do ano a inflação 
força as nossas portas e entremostra sua face sinistra, com o indice, já de 9,1 
por cento, sendo que só o índice de março já chega 4,5 por cento, mostrando 
uma tendência que atemoriza; quando o novo Governo recebe em cheio o im
pacto do custo de vida contido artificialmente, então é justo perguntar: por 
que desencadear um processo onerosíssimo de fusão e confusão numa área critica, 
processo cujo custo e cujas repercussões económico-sociais, em cadeia, ninguém 
pode prever? 

Multo obrigado. CMuito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDEN'l't. (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson Campos. 
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O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
desta Casa para fazer um registro de grande significação para o meu Estado no 
que tange ao setor empresarial. 

:rrata-se, Sr. Presidente, da eleição da nova. Diretoria da Federação das 
Industrias do Estado de Pernambuco que .regerá os destinos daquele órgão de 
classe no triênio 1974/1977. 

A Diretoria da FIP ficou assim constituída: Presidente, o dinâmico empresá
rio Dr. Túllo Brandão de Mattos, industrial de grande visão, que não descansa 
um só instante na busca d€ novos investimentos para a nossa Região. Para a 
Vice-Presldência, encontramos o Dr. Mlgu€1 Vita, renomado empresário pernam
bucano, com longa folha de serviços prestados ao Estado e à região nordestina 
no campo da industrial!zação. Por várias vezes ocupou a Vice-Presidência da 
Federação Nacional das Indústrias. 

Eleitos, também seus Vices-Presidentes os Srs. Justino Colaço Dias e José 
Paulo Alimonda, operosos empresários qu€ não medem esforços no sentido de 
carrear investimentos para nosso Estado, bem como para o Nordeste. 

Como 1.0 e 2.0 Secretários, foram eleitos os Srs. Gilvan Machado e Paulo 
Martins, ambos grandes expoentes na construção civil e materiais de construção. 

O Sr. João Cleofas - Permite V. Ex:.e. um aparte? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. João Cleofas - V. Ex.e. faz muito bem em acentuar o que representa 
para Pernambuco o ingresso desses industriais na direção da sua Federação de 
de classe, porque, na verdade, eles têm uma nova mental!dade, um desejo de 
se associar, se já não o estão inteiramente, ao programa de r-eergulmento eco
nómico de Pernambuco. E têm revelado, mais de uma vez, espírito público e 
dedicação às causas do nosso Estado. Quero congratular-me com V. Ex.e., e dizer 
que fala, também, em nos.so nome, porque, em verdade, merece um registro 
especial a eleição do Sr. Túl!o Gome.;; de Mattos. 

O SR. WILSON CAMPOS- Agradeço a V. Ex.e., nobre Senador João Cleofas, 
e com muita honra inco,rporo o seu aparte ao meu pronunciamento. 

Para a Tesouraria, mereceram os sufrágios de seus pares os Srs. José Durval 
Rabelo e Ramiro Dias Oliveira, eleitos, respectivamente, 1.0 e 2.0 Tesoureiros. 

Todos os eleitos são personalidades de prestigio na sociedade local e repre
sentarão, temos a certeza, o que de melhor existe no meio empresarial da nossa 
comunidade. 

Enviamos daqui, do Senado Federal, nossas congra,tulações e os nossos me
lhores votos de uma profícua administração à nova D!retoria da Federação das 
Indústrias de Pernambuco, a fim de que consiga suplantar todos os obstáculos 
que porventura encontrar em prol do desenvolvimen~o do nosso Estado e da 
Região a que pertencemos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRES,JiDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Antônio Fernandes. 

O SR. ANTONIO FERNANDES -Sr. Presidente, Srs. Senadores, dando defi
nição às diretr!zes básicas de sua administração, o Sr. Rangel Reis abriu boas 
perspectiva ao Nordeste, especialmente no ponto mais sensível da política eco
nômica nordestina. Promete para as áreas agrícolas o Ministério do Interior 
dedicar toda atenção às regiões Norte-Nordeste, com o objetlvo de fortalecer os 
projetas de irrigação e estimular, pela segurança nas colheitas, maior aprovei
tamento da terra. 

Já existe um convencimento unânime de que a irrigação é a principal solu
ção para a agricultura nordestina. É multo importante o plano do Ministério do 

L 
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Interior através do D!NOCS, de atlvar os projetas de irrigação, dando prioridade 
às área.S mais áridas. 

É oportuno lembrar, mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. ~enadores, que existe 
uma vasta região dentro do meu Estado, onde as secas periodicas, o subemprego, 
a desnutrição, são problemas antigos, que através dos tempos, desafiam os Po
deres Públicos, mas tudo indica estar chegando o momento de serem contidos 
todos os seus malllfícios. 

Na agricultura ainda se acha a principal fonte de produção dessa área, 
carente de maiores recursos para o seu desenvolvimento, dispondo de cont~n
gentes humanos auferindo rendas insuficientes para melhorarem suas condlçoes 
de vida, tanto na parte de saúde como no setor educacional. 

Quadri:á~ero que começa às margens do São Francisco na divisa com o 
Estado de Minas, no alto Sertão da Bahia, formado por cerca de quarenta (40) 
Munictplos, tendo, como pontos de referência, os Municípios de: caculé, Urandi, 
Jacaracy, Condeuba, Brumado, Guanambi, Rio do Antônio, Ibiassucê, Caetité, 
Igaporã, Riacho de Santana e Palmas de Monte Alto, que têm sua principal 
exploração na lavoura do milho, do feijão, do arroz, da mandioca, do algodão e 
na criação do gado e de animais de pequeno porte, entre os quais, ovinos e 
caprinos que, além de carne para o consumo interno, fornecem peles e couros 
para o mercado de exportação. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a. um aparte? 

O SR. ANTóNIO FERNANDES- Ouço com todo o prazer o aparte de V. Ex.11 

O Sr. Paulo Guerra- Permita-me que transmita a V. Ex.a. o meu pensa-
mento, a respeito do programa de irrigação, do aproveitamento das bacias irri
gáveis do Nordeste e, de maneira especial, da do São Francisco, que, já disse, 
nesta Casa, constitui um desafio ao homem e um desaforo à falta de produtos 
alimentares no País. Discordo, apenas, da .política governamental na maneira 
de processar esse aproveitamento. Entendo que ele deve ser feito através de 
empresas particulares, do pequeno, do médio e do grande empresário, enfim, 
da empresa privada. Não aceito, porque não é rentável e a experiência está aí, 
nas próprias margens do São Francisco, a irrigação feita de maneira estatizante; 
ela custa muito caro e produz muito pouco. Cabe ao Governo estimular, assistir, 
com pesquisa, com assistência técnica, com juros .baixos, com prazos longos, 
àqueles que desejam, podem e têm condições, conseqüentemente, de instalar-se 
e produzir na região são-franciscana. Congratulo-me com V. Ex.a. porque aborda, 
nesta hora, um tema dos mais palpitantes para a economia primária do País. 

O SR. ANTONIO FERNANDES - Multo obrigado a V. Ex.a. Considero opor
tuníssimo o seu aparte, mesmo porque, nas declarações que, através da imprensa, 
colhi do Sr. Ministro, vi que S. Ex.a. considera os projetes, até então, sofisticados 
- se não me engano este foi o termo. Portanto, tudo indica que haveTá uma 
reformulação na política de irrigação e do aproveitamento das terras áridas do 
Nordeste. Dai, meu Ilustre colega, a oportunidade do meu pronunciamento cha
mando a atenção do Governo, exatamente para este ponto: as partes de terras 
mais áridas são as mais necessárias para a irrigação; e, se possível, essa irriga
ção através do interesse priv,ado, através atê das pequenas propriedades, tudo 
indica que darão multo bom resultado. 

Grato pela intervenção de V. Ex.", multo oportuna ao meu pronunciamento. 

Continuando, Sr. Pl1esidente, o milho produzido dentro desse polígono é 
aproveitado como aUmento de base para cria, re,cria e engorda dos animais, des
tacando-se sua grande preponderância na manutenção da suinocultura e da avi
cultura, representando cerca de 80% nos allmentos consumidos pelos suínos e 
60% nos alimentos das aves. 

Reafirmo, Sr. Presidente, que essa sofrida região, encravada ao norte de 
Minas Gerais e dentro do meu Estado, não teve ainda a sorte de participar do 
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grlllnde impulso que tem recebido a nossa agricultura em quase todo o Pais, 
modernizando-se dentro de novas técnicas, em busca de maior capacidade de 
produção de alimentos de matérias-primas. 

De clima semi-árido, com irregular djstribuição de chuvas e às vezes secas 
periódicas, essa vasta região no alto sertão baiano aguarda, ainda confiante no 
condicionamento das forças vivas que têm despertado a Nação, através da ciên
cia e da técnica, para o aperfeiçoamento da agricultura, da sociologia rural e 
das comunicações, em favor do seu progresso. . 

De Inteiro acordo com as declarações do Sr. Rangel Reis, convencido de que 
a irrigação é a única solução para a agricultura no Nordeste; faço, nesta opor
tunidade, um grande apelo ao ilustre Chefe do Ministério do Interior, no .sentido 
de dar prioridade a essa fail{a de terras no alto Sertão do meu Estado e através 
do Departamento de Obras Contra as Secas, de ativar os projetas de irrigação 
dando-lhes especial atenção e orientando-os segundo critérios que serão adotados 
pelo Governo Geisel. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PBESliD·ENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr, 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma série de 
entidades da Baixada Santista - representativa de trabalhadores, tendo à frente 
a Legião Brasileira dos !nativos, núcleo regional "Eloy Chaves" - encaminha
nos representação, acompanhada da exposição de motivos elaborada pela Dire
toria daquela entidade, relativamente a uma reivindicação aprovada na Assem
bléia Geral daquela Legião, realizada no Rio de Janeiro e convocada pelo núcleo 
da Bahia. 

Trata-se de um estudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a respeito da anun
ciada revisão da Previdência Social; pleiteiam esses trabalhadores que, nesta 
divisão, a parte médica da Previdência Social seja entregue ao Ministério da 
Saúde, desmembrada do lNPS. 

Segundo a objetiva justificação que acompanha a representação, o IiNPS 
deveria se limitar à pr.estação dos benefícios ligados à Previdência propriamente 
dita, e a parte da assistência médica, que está sendo feita de form.a deficitária 
- consumindo recursos que deveriam ser destinados aos benefícios previden
ciários - deveria caber ao Ministério da Saúde. Dar-se-ia, assim, a unificação 
dos serviços de saúde, atualmente distribuídos por três ou quatro Ministérios. 

É uma reivindicação de grande parte de trabalh·adores, matéria controvertida, 
com pontos de vista diferentes. Por ocasião da última lei que reformou a Previ
dência Social, rec·ebemos, no mesmo teor, representação do Professor Cesarlno 
Júnior - catedrático de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. O 
referido Professor alia as qualidades de jurista às de ilustre médico, especiali
zado em saúde pública; sua argumentação tem o mesmo sentido desta .funda
mentada representação, aprovada, unanimemente, na assembléia dessas en
tidades. 

Atendendo à sol!citação que recebemos, encaminhamos o teor da representa
ção aos Ministérios competentes, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, 
e outros Serviços públicos ligados a esta matéria, para o exame e oportuna 
deliberação. 

Cumprimos, assim, o dever de repr.esentar esta brilhante categoria de trlllba
lhadores que se organiza e debate, com extraordinária objetlvidade, problemas 
de interesse de toda a coletividade. 

·Esta, a representação que encaminhamos, através deste pronunciamento no 
Renado, às autoridades responsáveis pelo exame do problema. 

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

' III!.. 



- 536-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU 
DISCURSO 

LEGIAO BRASILEIRA DOS !NATIVOS 
Núcleo Regional "Eloy Chaves" 

Casa do Aposentado 
INPS - 21.486.14484.24 - CGC 58.259,094/001 

Of. n.0 LBI/0557/74/77. 

Exmo. Sr. 
Senador Dr. Franco Montoro 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Santos, 10 de abril de 1974. 

A Legião Brasileira dos Inativos - Núcleo Regional "Eloy Chaves" - e as 
demais entidades colrmãs da Baixada Santlsta, que este subscrevem, permitem
se data venia, encaminhar Incluso, à consideração de V. Ex.", a Exposição de 
Motivos elaborada pela Diretoria do Núcleo Estadual da Bahla e que foi apro
vada, por unanimidade, pela Assembléia-Geral da Legião Brasileira dos !nativos, 
realizada no Rio de Janeiro em 2() de março último, convocada pelo Núcleo Na
cional e que servirão como subsidias para o equacionamento do problema que 
começa a ter desdobramento com o Projeto Governamental, atualmente no Con
gresso Nacional, que cria o Ministério da Previdência Social, objetivando des
vincular da Pasta do Trabalho os encargos do seguro social e da assistência 
médico-hospitalar, prestados à população do Pais .pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social. 

Nossa preocupação principal é, ao passo que se de11neia, com ponto pacífico, 
aquela desvinculação, solicitar aos que decidirão sobre o importante Projeto. 
uma outra desvinculação, dentro da Previdência Social, ou seja, o estabelecimento 
de uma comPleta separação da parte compl.'leendida como "Seguro Social'~, 
assim entendido o atendimento das Aposentadorias e Pensões e os encargos 
assistênciais correlates, da parte propriamente dita, de Assistência Médico
Hospitalar que, sendo imperativamente atribuição do Estado, através dos setores 
Federal, Estadual e Municipal, dentro do organismo encarregado da Saúde Pú
blica, sob a égide do Ministério da Saúde, não pode continuar a fazer parte da
quele "Seguro SOcial" que, partindo da contribuição do assalariado, deve pro
porcionar a este, em contrapartida, a segurança de uma aposentadoria e pensão, 
condignas, na medida do valor que lhe for exigido como participação compulsó
ria dele, não se subtraindo, como até aqui, valores que vão subvencionar outros 
serviços públicos, que são encargos do Estado, do Município e do Ministério da 
Saúde. Não é justo que do capital acumulado pela contribuição do trllibalhador 
para atender a des.tlnação precípua, venha a ser retirado cada vez mais subs
tancial volume, tomando insuficiente, pela carência de recursos, a manutenção 
daquele "Seguro Social", pela absorção, cada vez maior, por seus serviços que 
caberiam ao Ministério da Saúde e seus subsidiários estaduais e municipais, de 
numerário com que o segurado conta para manter o nível de dignidade que ad
quiriu para o fim dos •Seus dias. 

Assim, Excelência, impõe-se um estudo profundo do assunto, que distri
buindo a cada setor a responsabilidade que lhe cabe, restaure a Previdência 
Social na posição de solidez de que desfrutava quando, no regime de "Caixas 
de Aposentadorias e Pensões", dava ao beneficiário a segurança do futuro seu 
e de seus dependentes, isenta que era a Instituição dos apêndices que lhe foram 
sendo adicionados, no correr do tempo, por lnjunções politicas e outras Interfe
rências danosas. 

Eis por que vimos apoiar a exposição de motivos do Núcleo Estadual da 
Bahla, entregando o assunto ao criterioso e patriótico exame de V. Ex.o. 

Sendo só o que nos depara no momento, aproveitamos o ensejo para apre
sentar a V. Ex.• os protestos de alto apreço e grande admiração. 
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LBI - Legião Brasileira dos !nativos - Núcleo Regional "Eloy Chaves", 
Santos. -João de Moraes Chaves, Presidente. 

A Legião Brasileira dos !nativos, entidade de âmbito nacional, fundada em 
14 de maio de 1959, pelo seu Núcleo Estadual da Bahia, reconhecido de utilidade 
pública pelo Governo do Estado da Ba·hia (Lei Estadual n.0 2.698/02 de janeiro 
de 1969) e também pelo Governo do Município da Cidade do Salvador, através 
da Lei n.O 2.174/18 de dezembro de 1968: considerando o conteúdo dos Estatutos 
da Entidade, ·em seu Item II, que estabelece como programa: 

"Cooperar sob qualquer forma para a solução dos problemas que 
envolvam as Lel.s da Previdência Social, apresentando para tal fim, 
a quem de direito, estudos e planejamentos, exercendo ao mesmo tempo 
rigorosa vigilância sobre abusos que venham desmoralizar a legislação 
em vigor" . 

e, ainda considerando o texto dos referidos Estatutos abaixo transcritos: 

V- Incentivar e lutar pela crescente harmonia entre os poderes públicos e 
as classes trabalhadoras, at!vas e !nativas, bem como entre todos os grupos 
patronais; 

VII - Promover e tomar parte em congressos e conferências relacionadas 
com a Previdência Social; 

IX- Fazer exclusivamente politica benéfica aos associados e suas famílias, 
à Previdência Social, à paz e ao bem-estar sociais; 

XII - Organizar, manter ou filiar-se a comitês de defesa de teses que 
envolvam interesses legítimos de todos os trabalhadores atlvos e !nativos; 
vem, respeitosamente, apresentar aos Srs. Ministros da Educação, Saúde, Tra
balho, Previdência Social, os considerandos abaixo enumerados, que consubs
tanciam a necessidade inadiável de ser desvinculado da Previdência SOcial o 
atendimento médico-hospitalar prestado pelo INPS, reconhecidamente precário, 
limitado, eivado de lmpllcaçõe.;; de toda ordem, seja as de carãter econômico, 
social e humanista, como sobretudo altamente atentatório à coletividade de apo
sentados que contribuíram durante dezenas de anos para obterem aposentadorias 
condignas (no mesmo nível de vida que dispunha.m quando requereram o benefí
cio), bem como, e sobretudo, pensões para seus beneficiários, compatíveis com a 
sobrevivência mínima de viúvas, cujo único arrimo é a pensão deixada pelo seu 
esposo ou companheiro falecido. 

No bojo do II Congresso dos Aposentados e Pensionistas Previdenciários do 
Estado de São Paulo, realizado de 25 a 29 de agosto de 1973, através da carta 
de princípios, no seu Item 8.0, estâ ali contida a necessidade de melhoria do 
atendimento médico-hospitalar por parte do INPS, comprovando a realidade 
da precariedade do atendimento, em toda a Nação, dos serviços médico-hos
pitalares. Se, nas capitais dos Estados ou nos grandes centros populacionais, o 
atendimento médico-hospitalar é alvo de justas e severas críticas, o que então 
não se verificará nas sedes e distritos dos Municípios do longínquo Norte/Nordeste? 

Ademais, por mais que tenhamos procurado, não conseguimos encontrar 
razões para a reunião dos serviços médicos e correlatas com os benefícios de 
aposentadoria e pensões. Antes de mais nada, o que a PS deve ter em vista é o 
interesse do segurado, ou seu dependente, em possuir na velhice poder aquisitivo 
que estabilize sua receita com seus gastos essenciais e irremoviveis. Os aumentos 
periódicos dos auxUios em dinheiro, por força de novos nível.s de sãrlo minimo, 
têm sido multo inferiores à elevação do custo de vida. 

A assistência médica prestada pelo INPS vai de encontro, também, a um 
principio econôm!co. Com efeito, um velho aposentado sem condições financeiras 
de adquirir gêneros allmenticlos, em virtude do baixo nivel dos seus proventos, 
Insuficientes, toma-se um desnutrido e, por Isso mesmo, um necessitado de 
assistência médica. 
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Assim, é a própria instituição do INPS, no plano teórico, a causadora das 
condições desfavoráveis da assistência-médica. 

Na realidade, os gastos com a assistência médico-hospitalar têm ultrapassado 
em muitos milhões as previsõe3 orçamentárias, absorvendo uma parcela cada 
vez maior da Receita Geral da instituição. 

A solução de tal impasse .poderia estar na gradual redução dos encargos 
médlco-assistenciais previdenciários, deixando-se a questão afeta aos serviçO.: 
normais de Saúde Pública, mas já se tornou uma "tradição" a assistência médica 
como encargo de Previdência Social. 

Repetimos a sugestão de que a instituição (INPS) subordinada ao MI'PS 
se incumbisse somente das aposentadorias, pensões e demais benefícios em 
dinheiro, e de que outra, subordinada ao MS, tomasse, então, a seu cargo a 
assistência médica, principalmente, do ponto de vista popular. 

E esta tese, não é nossa, nem a idéia, multo menos. Já em 1958 o Sr. Fernando 
Nobrega, então Ministro do Trabalho, fez, no Senado Federal, uma exposição, da 
qual destacamos os seguintes termos: 

"Pensamos que a pluralidade institucional tem cabimento não para 
reprimir a ação do Estado na mesma área, mas para retirar às autarquias 
de Previdência Social a complexidade que as emperra e que motiva 
grande parte das restrições da opinião pública. . . Em princípio, somos 
pois favoráveis à dissociação de tratamento dos problemas do pagamento 
de prestações, em espécie, do Seguro Social, daqueles de Assistência 
Médica, Assistência Habitacional e Assistência Alimentar. A mistura tem 
tumultuado e deturpado sobretudo a vida das instituições de previdência 
social." 

O principal sentido, portanto, da Previdência Social, insistimos, é decidi
damente de amparo, de seguro social, aos aposentados e pensionistas. 

Saúde Pública é função e atributo do Ministério da Saúde e para tal, ele 
existe, constitucionalmente. 

O fundamental é dissociar, definitivamente, aposentadoria-pensão, que é 
Seguro Social, do atendimento médico-hospitalar de toda população brasllelra, 
que é encargo dos Governos Federal, Estadual e Municipal. 

A aposentadoria, por outro lado, atinge aos poucos, e de modo insuficiente, 
enquanto o atendimento médico-hospitalar representa 90% dos benefícios. O 
INPS responde tão-somente a 800 mll aposentados, num país onde existem 8 
milhões de pessoas com mals de 60 anos. Pouco além de 25% dos sexagenários 
estão amparados pela Previdência Social. Destes, sete em cada dez recebem 
proventos menores do que o salário mínimo da região em que habitam, reduzidos 
a um padrão de vida Inferior àquele que mantinham quando requereram aposen
tadoria. 

A realidade é que, enquanto o INPS toma a seu cargo, passivamente, o aten
dimento médico-hospitalar de toda a população brasileira e de seus dependentes, 
mais a situação dos velhos se compl!ca; pois menor será o volume de disponibi
lidades económicas da Instituição para socorrer os velhos desamparados pelo 
INPS, o qual, inclusive, deveria promover, em todo o território nacional, a cons
trução, instalação e manutenção de casas coletivas para aposentados sem famíl!a, 
ou asilos para os velhos abandonados, sem nenhuma proteção de qualquer sorte, 
na sarjeta da vida. Contra este pano de fundo entram em ação, sempre em 
<l.esfavor dos velhos, os mitos da vida moderna, onde a supervalorização da juven. 
tude,. expressa em "desenvolvimento", garante seu atendimento médico-hospita· 
'ar gratuito, enquanto que os velhos que estão aposentados, para terem igual 
atendimento, precisam contribuir com 2 e 5% dos seus parcos proventos, con
forme foi ultimamente estabelecido. 
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A medida que o processo de industrialização da Farmacologia e comercia
lização da medicina faz sentir suas conseqüências em todos os setores da vida, 
o segurado poderoso de ontem, passa a ser visto pelos médicos do INPS, como 
o inútil de hoje e o adversário para o amanhã ... nos seus am-aigados principias 
de enrlquecimento acelerado. 

Contra essas limitações, levantamos o nosso protesto, of·erecendo como 
sugestão às autoridades brasileiras, para análise dos Ministérios do Trabalho, 
da Previdência Social, da Educação e da Saúde Pública, o gráfico anexo contendo 
os princípios básicos para reformulação desta política de suga·r da velhice -
atmvés do seguro social - os i"ecursos a ela destinadOs, para serem aplicados 
em setores médico-hospitalares, ond·e predomina a juventude atlva, a popula
ção em condições econômicas de assumir encargos de preservação da saúde, e 
responsáveis di·retos pela obrigação de pagarem o serviço profissional aos médi
cos, sem se valer.em do Seguro Social. 

Um velho e terrível general costuma dizer que a velhice é um naufrágio. 
Em defesa destes náufragos, poucos se preocupam com o destino de milhões de 
homens e mulheres que, tendo ultrapassado a marca dos 60 anos, não aceitam 
esta marginalização, enfrentando com denodo estas noções errôneas de tirar 
dos velhos para dar-se aos jo-rens. 

Na Constituição brasileira não encontramos nenhum artigo que se refira 
ao amparo à velhice, enquanto que a infância e a juventude ali estão resguar
dados e amparados. 

Na certeza ~ q:ue, logo mai.!il, estaremos vendendo também esse falso 
conceito do seguro social brasileiro, encaminhando às autoridades esta mensa
gem do fundo do poço em que vivemos confinados, acreditamos que, em 
a:ss1m fazendo estaremos proporcionando aos futuros velhos de amanhã, que são 
os jovens de hoje, um dia a menos, neste caminho sem esperanças, como este 
que ora palmilhamos, esmagados pela incompreensão daqueies que nos relegam 
ao fim da vida à triste condição de "Sucata Humana". 

Salvador, março de 1974. - Saudações legionárias. - E. B. Champion, 
Presidente - Juvenal B. Novais, Vice-Pr·e.:idente - Aloísi,o Brito, 1.0 -Tesourei
ro - João A. Nunes, 2.o-Tesoureiro - Almiro Pinho, Secretárlb-Ge.ral. 
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O SR. PRESIDEN'IE (Antõnuio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre 
Sr. Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o falecimento 
do ex-Vlce-Presidente da República, Sr. José Maria Alkmim, const •rnou não 
só este Congresso mas, também, Minas Gerais e toda a Nação. 

Ontem, esta e a outra Casa do Congresso prestaram homenagem av grande 
mono. Eu não 'estava presente na hora das homenagens; senão, Sr. Presidente, 
teria da,do a minha solidariedade, pois conh-eci José Ma·ria Alkmim, na Câmara 
dos Deputados, ao tempo da Constituinte de 1946. 

Naquela época por divexsas vezes ele me dispensou as maiores considerações. 
Mas, não vou falar, agora, aqui, das suas múJ.tiplas atividades, da sua longa 
e brilhante trajetória de homem público, já ressa~tada por diversos oradores, 
inclusive pelo Líder de minha Bancada. Quero, apena,s, dar um voto, expressão 
de tristeza, de pesar, por essa perda. 

Sobxe a vida - como bem disse - já os oradores teceram os seus comentá
rios, e Alkmim foi reoo·~dado a esta Casa e à Nação como administrador das 
Secretarias de Es·tado de Minas Gerais, como Ministro da Fazenda, como legis
lador, como politico, enfim, como uma das grandes figuras de Minas Gerais, 
que tanto têm dignificado aquele Estado e o Brasil. 

Na verdade, Alkmim não passou pela vida pública como expectador. El·e 
quis ser protago·nista. 

Quando houve aquela campanha em prol de Juscelino Kubitschek, a Câmara 
dos Deputados assistiu a debates memoráveis, em que Alkmim não só colocou 
em evidência a sua bravura cívica, mas, tamb-ém, a sua fidelidade ao companhei
ro, ao seu partido e aos principias que sempre soube defender. 

Posteriormente, ascende ao Ministério da Fazenda. Não foi um Ministro 
apegado, obscuro, desconhecido. Não. Alkmim era um homem da linha de 
frente. Todos os dias merecia os maiores comentários, elogiado pelos compa
nheiros e admiradores, e atacado pelos adversários. Mas, era um homem de 
luta. Quando na Fazenda, todos sabiam que lá estava um administrador, U.i'l'l 
Minlstrv· presente, atuanlte-. Desempenhou muitas fun<;ães·. Mais .tarde, foi 
Secretário; Volta à Câmara; galga a Vice-Presidêncla da República. E em toda 
parte deixou a marca da sua inteligência da disposição de luta, da persistência 
sempre evidente. No entanto, eu me pe·rmito ressaltar, também, nesta oportuni
dade, o homem de coração, o bom, o generoso, que dedicou uma longa parte 
da sua vida em favor da Santa Casa de Belo Horizonte, cuidando dos fracos, 
dos doentes, dos' necessitados e dos pobres. E há, ainda, uma outra face: foi 
criador da Penitenciária Agrícola de Neves. Então, mais uma vez, se comprova 
aí o homem humanitário que pôs o seu coração a serviço daqueles que, no 
caminho da vida, tiveram a desgraça de serem marginalizados e abandonados 
pela sociedade. Criou ele a Penitenciária de Neves, que é uma penitenciária 
sui generis; uma penitenciári.a aberta; uma penitenciária onde se permite a 
recuperação dos detentos através do trabalho. Ele falou-me várias vezes -
quando meu companheiro na constituinte - dessa penl·tenciária e eu fui visitá-la, 
em companhia de um profes.sor católico, Hildebrando Leal, e converse! com 
vário& detentos. Cada um me contou a sua história, a sua vida, os seus' f·racassos, 
a sua tragédia. Fiquei impressionado com o relato que colhi naquela peniten~ 
ciâria: muitos estavam em vias de recuperação e podiam trazer a familia e 
morar em casa que existem ao longo daqueles sítios. Mas, naquela visita, eu 
encontrei um subte.trãneo, uma cela subterrânea, escura, úmida, e comuniquei 
o fato ao então Deputado Alkmim. Ele me disse que, na verdade, quando foi 
construída aquela peni-tenciária, houve esse lapso, porque ela foi uma cópia 
de uma outra penitenciâr!a, ló. em Ohio, e a cópia saiu multo fioel. Então surge 
esse cubículo subterrâneo, onde se colocavam os detentos mais violentos, os 
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incorrigíveis, sujeitos a penalidade maior. Ponderei-lhe que aquilo era desumano. 
E ele disse-me então: vou atender a essa reclamação. Correu a Minas e pediu 
que se extinguisse aquele cubículo, o que prova a sua sensibilidade. Era um 
homem do diálogo, um homem sensív·el ao.> sofrimentos humanos, um homem 
bom. Por isso, Sr. Presidente, o desaparecimento de Alkmim, cuja longa traje
tória é pontilhada de fatos e feitos admiráveis não pode deixar de merecer a 
nossa tristeza, nosso pesar e no.ssa profunda consternação. 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH - Acolho o seu aparte. 

O Sr. Lenoir Vargas - Eu não estava presente quando o Senado, ontem, 
através de ilustres colegas nossos, prestou uma homenagem à memória desse 
dile•to amigo, companheiro de qualidades lnexcedívels que foi José Maria Alkmim. 
Por isso permito-me apartear V. Ex." para registrar a minha mágoa, meu profun
do pesar com o seu desaparecimento. Ele era uma síntese de tudo aquilo que 
o homem público e o homem politico, sobretudo, podem ser, no comportamento, 
na atuação, na compostura, nas atitudes e na maneira de exercitar aquilo que 
ele já chamava a arte de ser político. creio que José Maria Alkmim ficará 
recordado permanentemente por todos aqueles que tiveram a oportunidade 
de privar do seu convívio e creio que, nas suas palavras, palavras que ele disse 
na homenagem póstuma a Benedito Valladares, ele definiu mais ou menos aquilo 
que era o sentido da sua vida. Ele disse: "Em você, Benedito, a politica era uma 
arte e a arte não se desintegra. A política como a arte haverão de sobreviver". 
José Maria Alkmim era justamente isso: um homem que exercitava a atividade 
política com profundo amor mas, sobretudo, com aquelas cintilações de um 
gênio autêntico, capaz de construir edifícios monumentais de arquitetura políti
ca, sem quebrar nunca - e isso era muito importante - os laços daquela Sltla 
lhaneza, daquela sua maneira cordial com que tratava a todos os que conhecia 
e aqueles a quem era apresentado. Por isso, meu caro Senador, é com mágoa 
imensa que eu registro esse meu aparte, para que não ficasse, fora dos Anais 
do Senado, uma manifestação l:lXpressa do grande pesar pelo desaparecimento 
dessa figura singular de amigo e de homem público que foi José Maria Alkmim. 

O SR. BENJAMIM FA.RAH - Agradeço, nobre Senador, o aparte de V. Ex.", 
muito oportuno e que constitui realmente um depoimento que engrandece o 
meu discurso. · 

O Sr. Guido Mondim - Permite V. EX.a um aparte? 

O SR. BENJAMIM FA.RAH - Ouço o seu aparte. 

O Sr. Guido Mondim - Meu caro Senador, a morte de José Maria Alkmim 
consternou a todos nós, o Pais inteiro, diria melhor. Ontem, pela manhã, quando 
me dirigia ao Senado e observando, desde long.e, as bandeiras a meio pau, 
perguntei ao amigo que viajava comigo: - "Quem, agora?" Informado de que 
era Alkmim o morto, confesso, nobre Senador, que fique! profundamente triste. 
Cada um de nós, nesta e na outra Casa, poderá dizer algo do seu convívio 
cO'lll o desaparecido. Ontem, o Senado, como ocorreu também na Câmara, apenas 
obedeceu a uma providência, diremos, regimental, apresentando requerimento à 
Mesa, para que, através dele, fossem determinadas as homenagens que presta
remos a José Maria Alkmim. Entretanto, no seu encaminhamento, já ouvimos 
desde a palavra do nosso eminente col•ega Gustavo Capanema referências verda
deiramente comovedoras à vida d·e José Maria Alkmim. Então, apenas queria 
dizer a V. Ex." que, estamos ainda por levar a termo esta homenagem maior 
que, com a nossa saudade, prestaremos a ele. Sem embargo é evidente que as 
manifestações de permeio ocorrerão COJ?O faz V. 1?'·" e o .nobre Senador Lenoir 
Vargas através do seu aparte. O que e verdade e que nos, desde muitos anos, 
poderíamos observar na pessoa de José Maria Alltmim aquelas múltiplas facetas 
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que resultaram sempre numa personalidade só, mas através das quais nós 
vamos encontrar um homem assim extraordinário. Ontem mesmo, nas inter
venções ocorridas, sempre era lembrado o anedotário formado em torno da vida 
de José Maria Alkmim. Mas, pouco a pouco, nós vamos desdobrando, como fez 
V. EX.6 , e como foi feito ontem, o quanto este homem foi capaz de realizar no 
decurso de sua vida, mas o que importa a mim, an·tes de mais nada é consta
tar que cada um de nós poderá dizer algo da sua intimidade com ele. Eu, por 
exemplo, quando Deputado Federal é que fui conhecê-lo. Ele era então Ministro 
da Fazenda. E aquilo mesmo que diz V. Ex.11 agora, em seu discurso. Observava 
eu, então, a lhaneza, uma disponibilidade no atendimento, no contato conosco. 
Apenas quero lembrar a V. EX.a. que a homenagem não foi, ontem, prestada: ela 
virá em reunião especial, marcada pelo Congresso. Enquanto isso, procedemos 
como V. Ex.a: lembrando sempre, porque nos faz recordar o que dissemos em 
discuroo, nesta casa, em homenagem a um amigo morto: "Felizes os que passa
ram por esta vida, deixando uma lembrança boa, de oo!t'te que os que permane
cerem possam lembrá-los sempre pelo seu aspecto positivo que, no caso de José 
Marla .Alkmim, é tão grande e imenso mesmo". 

O SR. BENJAMIM FARAH - Agradeço ao nobre Senador Guida Mondin 
pelo seu aparte, que mostra a abundância de seu coração, a sua sensibilidade, 
c seu inconfoml1smo, tanto quanto o meu e de todos os políticos. V. Ex.a.leva-me 
a um raciocínio: na verdade, a homenagem não é uma nem é única- é uma 
homenagem permanente. 

Todas as V'ezes que nós queremos fazer politica no bom sentido, quando que
remos lembrar que o coração não se desassocia do homem público, que dEV'emos 
praticar - e praticar sempre - a fidelidade aos compromissos assumidos, temos 
que homenagear José Maria Alkmim. Realmente é uma homenagem permanente. 
Ficou a lição de .wa vida, daquele que tinha prazer em afirmar que sua 
profissão era a política. Ele foi político profissional, 

Muita gente tem vergonha de dizer isso. Mas, aquele que pratica a boa 
politica não deve ter constrangimento em declarar que faz da política uma 
profissã·o, desde que saiba dignificá-la, como o fez José Maria Alkmim. 

Por isso, Sr. Presidente vou encerrar as minhas palavras, deixando aqui a 
manifestação de um antigo' constituinte, ex-colega de José Maria A!kmim, que, 
muitas vezes, ouviu as suas estórias, os seus diálogos, tão bonitos na intimidade, 
proferidos com tanta dellcadeza, mas que assistiu também, em horas difíceis, 
sua pl'esença na tribuna, demonstrando sua coragem, sua inteligência, sua solida
riedade aos companheiros, ao seu partido e aos grandes motivos que inspiraram 
a. sua vida. 

Fica, portanto, esta homenagem singela de um Constituinte de 1946, que vai 
sentindo no coração essas mágoas, sofrendo constantemente esses desapareci
mentos, do companheiro qu·e vê tantos companheiros partirem da vida. 

Somos poucos os homens, hoje, da Constituinte de 1946, que recordamos 
sempre com saudade os grandes momentos vividos naquela época., momentos 
estoelares mesmo deste Parlamento: com grandes presenças, grandes lutas, onde 
os homens demonstraram coragem, sobretudo quando nós queríamos que a De
mocracia. subsistisse ante aqueles que queriam apunhalá-la. 

Aquela primeira legislatura é de saudosa memória. Eu a vivi em todos os 
momentos, na linha. de frente, e trago a recordação de figuras admiráveis que 
marcaram a sua presença com as suas atitudes. Tenho também orgulho de per
tencer a outras leg!slaturas, onde os representantes do povo prosseguiram nesta 
caminhada em fora, sempre dignificando es1Je Congresso incompreendido, multas 
vezes criticado, que é desconhecido por muitos, até porque os meios de propa
ganda são Insuficientes. 
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Lembro-me, certa vez, de quando um Deputado caiu na entrada da Câmara 
Flederal. Era um homem idoso, se não me falha a memória, com mais de 80 anos, 
mas que todos os dias vinha cumprir com seu dever. Muitos aqui o conheceram: 
Graccho Cardoso. Depois, fomos vê-lo no hospital, e, apesar de toda a assistência 
que a Câmara e os médicos lhe deram, ele morreu. Foi velado na Câmara dos 
Deputados. O orador que lhe prestou homenagem póstuma foi Gilberto Freire, 
essa grande e primorosa inteligência que todos conhecem. Lembro-me de uma 
frase: "Quem passar por aqui sabe que está sendo velado um homem que cum
priu com o seu dever". 

É a resposta àqueles críticos apressados dos cafés, que não reconhecem no 
repl'esentante, nas suas lutas e nos seus sofrimentos, na sua grandeza, na sua 
devoção, a excelência do bem. Eu me lembro da exaltação que ele fez desse velho 
parlamentar. 

Por isso, Sr. Presidente, tenho orgulho de ser representante do povo. Estava 
exercendo a minha profissão de médico num bairro tão modesto, no Rio de Ja
neiro, em São Cristovão, moço ainda, pois nem eleitor era eu, quando fui indicado 
em uma chapa para concorrer à.s eleições pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 
Providenciei os meus papéis, fui considerado eleitor ex officio por um decreto 
do Presidente Linhares. Duas semanas mais tarde, estava eleito Deputado. Assim, 
houve um desvio na minha vida. Eu, que pretendia ser médico, sempre e sempre, 
fui obrigado a entrar para a política e esta me agarrou. Um dia, deixei a Câmara 
dos Deputados, depois de 21 anos de mandato como representante naquela Casa. 
Voltei ao ponto de partida: fui dar consultas em Madureira e aulas em Cascadura; 
recomecei aquela vida de jovem médico, já com mais dificuldades, é claro, ma.> 
tive que voltar ao passado. Não mais pre·tendia retornar à política, mas o povo 
me devolveu ao Congresso e o fez já para um posto mais alto, ao Senado da 
República. 

Tenho orgulho em ser representante do povo porque esta Casa, Sr. Presi
dente, o Congresso Nacional, trabalha pela grandeza. do Brasil, e este que home
nageamos hoje, José Maria Alkmim, foi um grande estadista: honrou o Congresso, 
hOnrou a vida pública; fez da vida pública a sua profissão, dignificando-a ao 
colocar no exercício dos seus mandatos e das suas missões a sua inteligência, 
a sua bravura e o seu coração! 

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

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

José Guiomard - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves -
Jarbas Passarinho - Petrônlo Portella. - Dinarte Mariz - Domício 
Gondim - Teotónio Vilela - Eurico Rezende - Vasconcelos Torres -
Gustavo Capanema - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito 
Ferreira- Saldanha Derzi- Octávio Cesário- Celso Ramos- Daniel 
Krieger. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotado o período destinado ao Ex
pediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 32, de 1974, de autoria 
do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "As grandes decisões de 
Castello", de autoria do Professor Lulz Viana Filho, publlcado no Jornal 
do Brasil, edição do dia 31 de março de 1974. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores qu~ o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
será feita a transcrição solicitada. 

ARTIGO INTITULA!DO AS GRANDES DECJjSóES DE CASTELLO, DE .AIUTORIA 
po PROFESSOR LUIZ VIAINA FILHO, PUBL:ECADO NO JORNAL DO BRASIL. 
EDIÇAO DO DIA 31 DE MARÇO DE 1974, QUE SE PUBLliCA NOS 'ImMOS 
DO REQUERIMENTO N.0 32/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR LOURIVAL 
BAPTISTA. 

AS GRANDES DECISO·ES DE CASTEILO 
Luiz Viana Fillio 

Do Presidente Castello Branco, pelas marcas que deixou na História do 
Brasil, multo se terá ainda de escrever. E, quanto mais se lhe estudar a perso
nalidade e a obra politica e administrativa., mais ele avultará como figura 
singular e extraordinária. 

Das múltiplas facetas em que se desdobra a sua complexa personalidade, 
poucas, possivelmente, tão Importantes quanto a adorável coragem de se sobre
por à impopularidade. Realmente, não fosse essa rara. capacidade de voltar as 
costas à popularidade, e CasteJio Branco não teria levado a bom tenno a obra 
ciclópica, que reallzou. Bastaria a menor fraqueza, a mais leve concessão diante 
das ondas de impopularidade que sacudiram o primeiro Governo da Revolução, 
e multo trabalho, multo sacrifício teria sido perdido. Ele possuía, porém, a con
vicção de que lhe coubera um "Governo de entressafra", isto é, árduo período 
de semear, e não de colher. Mas, ao qual lhe cabia ser fiel. E, certamente, nin
guém o teria superado na bravura de suportar os ónus de uma fase tão dura 
quanto a que lhe tocou. 

Castello Branco tinha consciência da missão que lhe confiara a Revolução. 
E dela não se afastaria, fossem quais fossem as circunstâncias, embora soubesse 
quan+o demoraria a colheita. Em carta a um amigo, o Coronel Hélio Ibiapina, 
pouco após haver assumido o Governo, •ele deixaria transparecer algumas cousas 
que o angustiavam: "Recebemos uma administração devastada. Não é possível, 
creia você, arranjar melhoria este ano. Se os revolucionários perturbarem os 
trabalhos do Governo, não sei para onde iremos. . . A minha jornada também 
não é pequena. Começa cedo e vara a noite. . . Não tenho cousas alegres ou 
cousas já conseguidas na administração para lhe contar. A tarefa é dura. Não 
se pode, porém, desfalecer." E durante três anos, com bravura singular, ele se 
entregaria à faina ingrata da semeadura. 

·Embora numerosos os fatores que contribuíam para a impopularidade do 
aov.erno, a começar pela contenção dos salários, a liberação dos aluguéis, a ex
tinção do subsídio para o trigo e o petróleo, acredito que três importantes deci
sões dão a medida da tenacidade, da determinação, da inflexibilidade de Cas
tello Branco quando imbuido da convicção de estar preparando o futuro. Este 
parecia fasciná-lo. Refiro-me ao problema da compra da Amforp, à política de 
minérios, e ao Fundo de Garantia. As decisões então tomadas pelo Presidente 
CasteJlo continuam a refletir-se de maneira fundamental no desenvolvimento 
nacional. Contudo, cada uma delas representou um ato de extrema coragem em 
face dos preconcei~os e das emoções que haviam envolvido esses assuntos. 

o problema da compra da Amerlcan and Foreign Power Company, ou seja 
a Amforp, como se tornara conhecida, vinha de longe. E tomara tal vulto, pelos 
atritos e choques de que era causa, que o Presidente Kennedy, em 1962, a ele se 
referira quando da visita de João Goulart aos Estados Unidos. Em seguida, o 
assunto fora encaminhado através da Conesp, e o Ministro Santiago Dantas 
chegara a .autorizar o Embaixador Roberto Campos a dar a compra como apro
vada. Contudo, ainda uma vez a indecisão deteria os passos de Goulart, e este, 
em 1963, voltou a escrever ao Presidente Kennedy justificando o atraso de uma 
conclusão. 
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Nessas condições a compra da Anforp foi das heranças recebidas pela Re
·VOlução. E sobre a solução a ser dada ao assunto repousava o destino da politica 
energética do pais. De fato, chegara-se a um impasse. De um lado, o Brasil a 
clamar por amplos investimentos, que lhe assegurassem o Indispensável abaste
cimento de energia elétrica; do outro, a Anforp, concessionária de 10 empre
sas fornecedoras de energia elétrica - do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do 
Norte - mas dizendo~se sem condições para efe•uar aqueles investimentos. E, 
enquanto o tempo correra, propositado clima emocional acirrara-se dia a dia, 
e a Anforp tornara-se o alvo fácil e predileto do nacionalismo esquerdista. 

Esse o quadro com que se deparou o Presidente Castello. Contou-se na 
ocasião que hav·endo o então Deputado Celso Passos lhe perguntado se iria con
tinuar os entendimentos em torno do assunto, retrucara-lhe o Presidente: ''Não, 
não vou prosseguir nas negociações, vou conclui-las." Realmente, seria assim. 
Mas, o que a compra da Amforp custou ao Presidente Castello em trabalho, 
determinação e bravura no enfrentar a campanha que, maliciosamente apresen
tava a Amforp como um acervo de ferro velho, adquirido a alto preço pelos 
"entreguistas", somente saberão os que viverem aqueles dias de grandeza. 

Até pol"que - e isso é Importante - a compra dependeu de lei do Congresso, 
e não de ato de autor:dade do Presidente. A Oposição, através do líder João 
Hercullno, fechara a questão. E ao Deputado Pedro Aleixo, líder do Governo, 
coubera desmontar toda a falsa argumentação do esquerdismo, que visava, acima 
de tudo, atingir os Estados Unidos. Nessas ocasiões o Presidente parecia ficar 
ainda maior. Certo de trabalhar para o futuro, a impopularldad·e não o detinha. 
Na ocasião, um jornal f•ez sobr·e ele esta observação: "O fantasma da impopulari
dade, se o atormenta, não o intimida." E graças a Isso o Brasil, comprada a 
Amforp, restaurado o crédito e a credibilidade do País, logrou lançar a.s bases 
de ambicioso e lmpr·escindível programa de ampliação da produção de energia 
hidrelétrica. Passou-se de 6 mllhões d·e kW em 1964, para 8 milhões em 1967, e 
cerca de 18 milhões a•ualmente. Conscientemente, o Presidente pagava o preço 
da impopularidade. E em 14 de outubro de 1964, dia em que chegava ao Bras!l 
o Presidente De Gaulle, era sancionada a lei que permitiu a compra da Amforp. 
A pedra saía do caminho. 

Não menos rumorosa seria a po;ítica de minérios de ferro. Era outro tema 
postergado pelo Governo anterior. Principalmente devido à presença da Hanna 
Mining Company, o nacionalismo agitara-se em tomo do problema desde o tem-oo 
do Sr. Juscelino Kubitschek, e a conseqüência fora indefinido adiamento. Niil.
guém desejava pegar a brasa. Castello Branco, como do seu feitio, resolveu en
frentar e resolver o assunto, havendo sido nomeada uma comissão interm!nlste
rial a que, depois, .se somou o General Gelsel, chef.e da Casa Mili•ar. Interna
mente, o problema era dos mais intrincados, pois !números !nt·eresses se choca
vam. O presidente da Vale do Rio Doce, além de não acreditar que a iniciativa 
privada tivesse condições de atender às necessidades nacionais, era contra a 
construção de novos terminais de minérios de ferro. O Governo Lacerda pleiteava 
um porto em Sep·etlba, para atender à siderurgia estadual, a COSI·GUA. O Go
vernador Magalhães Pinto temia não serem suficientemente consideradas as 
reivindicações de Minas Gerais. E havia ainda que atentar para os problemas 
do porto do Rio de Janeiro, e da Central do Brasil. E por cima de tudo isso alguns 
slogo.tns nacionalistas completavam o quadro. 

Por esse tempo, ao diScursar na. Assembléia Legislativa do Espírito santo, 0 
Presidente Castello lembrou os "que faziam rufar os tambores em torno das 
expressões nacionalismo e entreguismo". E a presença, em Brasília, para aucH
êncla com o Presidente, do Sr. John Me Cloy, e dos Srs. Antony Salomon e Do
nald Palmer, ambos da Agência Interamericana de Desenvolvimento, e que se 
faziam acompanhar do Embaixador Lincoln Gordon, desencadeou uma série 
de ata,ques d'as esquerdas no Congresso. Me C'loy, ex-alto comissário dos Estados 
Unidos na: Alemanha, e primeiro presidente d'Cl Banco Mundial, era tratado como 
pessoa sem quall!lcação. 

Cer,to da illliPortãncia de uma adequada decisão para o desenvo~vimento do 
Brasll, Presidente Castello não vacilou um instante diante dos ataques , · ·,_ I 



- 546-

chados precip!tad:a:mente, e que ameal(avam confundir o assunto. Pessoalmente 
ele se pôs em campo para coordenar uma solução capaz de atender aos Interesses 
do paí.s. Acima de tudo éle .se di.siJ)unha a cortar o nó górd!o de um Impasse no 
qual faziam, ma:l!c!osamente, avultar a Hanna Min!ng, que, na real!dade, era 
apenas uma das multas parcelas do problema. 

Tal como Bismark, para quem qualquer politica era melhor do que a hesi
tação, Castello Branco estava certo da necessidade de se pôr termo a uma !nde
finada protelação. Chegara hora de o Brasil adotar, em relação aos minérios de 
ferro, orientação que transformasse em riqueza efet!va as jazidas !naproveita
das convenientemente. 

Com esse objet!vo o Presidente encetou verdadeira mobilização. Convocou 
pesso:Ls, ouviu Interessados, escreveu cartas, estudou pareceres, promoveu reu
niões, e, por último, auscultou o próprio Conselho de Seguranl(a Nacional, Havia 
apenas uma cousa a que o Presidente parecia: não dar importância: - a própria 
popula:rtdade. Para ele era o irrelevante do debate. E, em dezembro, após uma 
larga mob!I!zação de opinião, ele wpro.v·ou a Exposição de Motivos da: comissão 
interministerial. Fazia-o convicto de construir o futuro. Todos os legítimos in
teresses haviam sido considerados, a começar P<Jr Minas Gerais, onde, durante 
cinco anos. as empresas minerado~a:s deveriam investir os seus lucros. A Com
panhia Vale do Rio Doce tivera as suas expo·rtações preservadas, e o porto do 
Rio de Janeiro e a Rede Ferroviária também tinham a e:x~pansão assegurada. 
Sinal do quanto tivera de .ser comp:exa a decisão. E do acerto que a presidiu, 
o testemunho melhor está nos fatos posteriores. No particular, o Bras!! deu uma 
volta de 180 graus. A Hanna desapareceu suavemente, fazendo enrolar-se a 
bandeira do nacionalí.smo esquerdista. E o Brasil, sem prejuízo da siderurgia 
nacional, Incrementou as exportações de minérios, que já andam !Pelos 160 milhões 
de dólares. 

A cada passo o Presidente se defrontava com problemas que punham em 
xeque a sua popularidade. Um dos derradeiros talvez haja sido o da substituição 
da estabilidade dos trabalhadores pelo Fundo de Garantia. Concebido e desen
volvido pelos Srs. Roberto Campos, Nascim~nto Sllva e Mário Trindade, a 
iniciativa provocou um mar de protestos entre os trabalhadores. Parecia que 
o mundo viria abaixo. Sindicatos e Federações operárias mob!l!zaram-se em 
defesa do que chamavam uma Irredutível conquista dos trabalhadores. Dizia-se 
que a Revolução pretendia despojar os trabalhadores de uma das suas mais 
importa:ntes garant!a:s, e nenhum argumento parecia demover os representantes 
trabalhistas. 

Contudo, após anal!sar o assunto, o Presidente Castello Branco concluíra 
pelos grandes .benefícios do novo instituto jurídico, cuja originalidade e impor
tância ganhariam ressonância !nterna:cional. E, por mais que dolorosa essa apa
rência de oposição ou Indiferença diante dos Interesses dos trabalhadores, ele 
se dispôs a travar mais essa batalha !mpopu~ar. 

Dura:nte meses, com habitual ,pertinácia, sacudiu vários setores de opinião 
jurid!ca e politica, na busca de uma campreensão que permitisse um entendi
mento. Como sempre, não desejava impor, mas convencer. Por fim emergiu 
inesperadamente a fórmula que permitia ao trabalhador optar entre a esta:
bll!dade e o Fundo de Garantia. Opl(ão facultativa, espécie de ovo de Colombo, 
que acalmou .a:s águas. Assim, graças à determinação do Presidente, da sua 
vontade férrea, foi possível criar-se o Fundo de Garantia num abiente de relativo 
consenso. E o futuro mostrou quanto era fecundo, rico de conseqüência, benéfico 
para trabalhadores e empresários. 

A luta, entretanto, como ocorreu ta:ntas vezes, fora árdua, a,parentemente 
ingrata. Havendo podido escolher caminhos menos ásperos, contanto que trans
ferisse para os seus sucessores a solução de alguns dos problemas que o atormen
taram, Castel!o Branco preferiu acHanta:r o relógio das decisões, que mudaram 
o destino do Brasil. Era a Importância que dava à luta contra o tempo, cena de 
que o país não podia mais esperar. Criticas, ata:ques, dissabores, tudo ele supor
taria sem sequer admitir reparti-los com os aux!I!ares. Fazia-o com bravura 
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apostolar. Na reallda:de a bravura do estadista indiferente à popularicl'ade, e 
para o qual somente contava a grandeza do futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 2: 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co

missão de Redação em seu Parecer n.0 51, de HJ.74J do Projeto de 
Resolução n.0 3, de 1974, que suspende a: proibição contida nas Reso
luções n.o 58, de 1968, n.0 7H, de 1970, e n.o 52, d'e 197·2, para permitir 
que a Prefeitura MunlcJalal de Pedreira (SPJ possa elevar o montante 
de sua dívida consolldada, mediante contrato de empréstimo com a 
Caixa Econômica do Estado de São Pa:u:o. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não ha:'li·endo emendas nem requerimentos para que a redação final seja 

submetida a votos, é a mesma dada c·omo 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 n.0 3, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal a.provou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

!RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 
Suspende a proibição contida nas Resoluções •n.os 58, de 1968, 79, de 

1970, e S2 de cl97.2, para permitir que •a Prefeitura Municipal 1de Pedreira, 
Estado 1de !São !Paulo, possa elevar o montante de sua dívida eonsolidada, 
mediante eontrato de empréstimo com a Caixa IJ!:conômica do Estado de 
São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, 

de 1968, revigorada pe!as de n.os 79, de 1970, e 52, de Hf7<2, todas do Senado 
Federal, para permitir que a Prefeitirra Municipal de Pedreira, Estado de São 
Paulo, possa elevar em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o montante cfe 
sua dívida consolidada, a: fim de que aquela Prefeitura possa realizar uma 
operação de empréstimo, do mesmo valor, com a Caixa Económica do Estado de 
São Paulo, destinada a complementar o valor da indenlzação a que foi con
dena:da. por sentença j udiclal, pela desapropriação de um sitio localizado naquela 
cl·d'ade. 

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua pub'icação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 14, de 1974 
(apresentado pela comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer 
n.o 66, de 1·974), que autoriza o Governo do Estado ·de São Paulo a 
rell:llzar operações financeiras em moeda estrangeira para a construção 
civll, fornecimento e instalação de equipamentos de três hospitais de 
ensino naquele Estado, tendo 
P ~ElOElR, sob n.o 67, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 

Está encerrada. 

-.. .. 
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Em votação. 
Os Srs. Sena:dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausá,) 
Está aprovado. 
A matéria será encaminhada à Comissão de Redação. 

É o se.guinte O..JProjeto aprovado: 

PROJETO DE ImSOLUÇAO 
N.0 14, DE 19'74 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações fi
nanceiras em moeda estrangeira para a construção civil, fornecimento: 
e instalação de equipamentos de três holijlitais de ensino. naquele Estado. 

Art. 1.0 - É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar opera
ções financeiras em moeda estrangeira, para o custeio de estudos e projetas, cons
trução civil, planejamento, fornecimento e instalação de equipamentos elétricos, 
mecânicos, hidráulicos e médico-hospitalares para os hospitais de ensino a serem 
construidos na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), na Uni
versidade de Campinas (UNICAMP) e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 

Art. 2.0 - As operações financeiras a que se refere o artigo anterior consis
tirão: 

r - em empréstimo de US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dó
lares), com grupo financiador externo a ser indicado: 

II - em financiamento a ser negociado com liospitalia Intemational GmbH, 
na importância de 80% (oitenta por cento) do material de origem estrangeira no 
valor de até DM 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de marcos alemães), observados 
os critérios de similaridade nacional determinados pela CACEX e vigorantes na 
época da apresentação das Guias de Importação. 

Art. 3.0 - As operações externas realizar-se-ão nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de jur:s, despesa.s operacionais, acrés
cimos, prazos e. demais condições admitidas pelo Banco Central .do Brasil para 
registro de financiamentos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos. órgãos encarregados da execução da politica económica financeira 
do .. Governo Federal, inclusive quanto ao aval a ser prestado pelo Banco do Es
tado de São Paulo S.A., e, ainda, o disposto na Lei Estadual n.0 122, de 4 de julho 
de 1973, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 5 de julho 
de 1973. 

Art. 4.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia, 
vai-se passar à votação do Requerimento n.0 54, lido no Expediente, de urgência, 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 26/74. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com a decisão do Plenário, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 26, de 1974 
(n.0 1. 778-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 6.a Região, e dá. outras providências (dependendo 
de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senhor Senador Paulo Guerra o parecer da Comissão de 
Serviço Públlco Civil. 
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'O SR. PAULO GUERRA (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto ell_! exame, de iniciativa do senhor Presidente da República, 
teve origem na Exposlçao de Motivos do Ministro de Estado da Justiça e objetiva 
alterar, provisoriamente o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
da a.a Região, até que venha a ser implantado o plano de classaficação de cargos 
previsto na Lei n.0 5.645, de lO de dezembro de 1970. 

A proposição, submetida à deliberação do Congresso Nacional com a Mensa-
gem n.o 84, de 1974, do Senhi:Jr Presidente da República, está assim justificada: 

". . . o Quadro de Pessoal daquela Secretaria não mais atende às neces
sidades do serviço, eis que a Justiça do Trabalho da s.a Região conta pre
sentemente com 28 unidades judiciarias di.Stribuldas pelos Estados de Per
nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Ademais, o cresci
mento da Justiça do Trabalho daquela Região com o permanente au
mento dos feitos trabalhistas que justificou. inclusive, a criação de mais 
12 Juntas de Conc111ação e Julgamentto, todas funcionando, além . do 
fato de ter o órgão referido procurado adaptar-se às exigências da Re
forma Administrativa de que trata o Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fe
vereiro de 1967." 

A:3 alterações recomendadas no projeto, não obstante a sua transitoriedade, 
como expressamente se declara no art. 1.o, estão em perfeita harmonia com os 
princípios gerais estabelecidos para a Reforma Administrativa do Funcionalismo 
C1v11 da União, nãi:J se constituindo, portanto, em qualquer óbice à posterior im
plantação da Reforma definitiva. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Carneiro para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. RUY CARNEIRO (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto de que ora nos ocupamos visa a alterar, provisoriamente, 
nos termos da solicitação constante do Ofício n.o SP-GP-594/73, do Ministro 
Vice-Presldente do Tribunal Superior do Trabalho. o Quadro de Pessoal da Se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6.8 Região, até que seja definiti
vamente implantado o novo plano de classificação de cargos de aue trata a 
Lei n.0 5.64'5, de 10 de dezembro de 1970, em obediência .ao mandamento cons
titucional dos arts. 98 e 108, § 1.0 e da Lei COmplementar n.0 10, de 6 de maio 
de 1971. 

A proposição foi submetida à deliberação do Congresso Nacional com a. Men
sagem n.O 84, de 1974, acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de 
l!'.stado da Justiça, na qual nos são dadas as razões que determinaram e justifi
caram a adoção das modificações recomendadas. 

As alterações propostas, não obstante o seu caráter transitório, conforme se 
adverte no art. 1.0 , se ajustam perfeitamente aos principias gerais cm que se 
apóia. a Reforma do Funcionalismo Civil da União, não podendo, destarte, cons
tituir-se em óbice à implantação posterior da Reforma definitiva. 

Assim, asseguradas que foram os recursos necessários ao atendimento das 
despesas decorrentes, somos, no âmbito de atribuições desta Comissão, pela 
aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (PaUlo Torres) - Os pareceres são favoráveis. 
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou e11cerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ados. (Pausa.) 
Está. aprovado. 

O projeto vai à sanção. 
É o seguinte. o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,0 26, d'e 1974 

(N,o 1. 778-B/74, no Casa de origem) 

I 

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6.a Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra

balho da 6.a Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos A e 
B desta Lei. 

Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes dos Anexos A e B 
a que se refere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei 
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valores mensais: 

a) Técnico de Serviços Judiciários: 
Classe B- Cr$ 2.383,00 
Classe A- Cl'$ 1. 987,00 

b) Auxiliar de Serviços Judiciários: 
Cln~~e B - Cr$ 990,00 
Classe A- Cr$ 839,00 

Art. 2.0 - o provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 
Judiciários e Auxiliar de Servicos Judiciários, do Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, será feita mediante concurso 
público de provas, ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à primeira 
apresentação de diploma de .conclusão de um dos cursos superiores de Direito, 
Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de seu provisionamento em 
nível superior e, dos candi'datos à segunda, a de certificado de conhecimentos 
equivalentes à conclusão do ensino do 2.o grau. 

Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Téc
nico de Serviços Jucliciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços 
Judiciários na forma de regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 6.a Região, observadas as exigências legais. 

Art. 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6.a Região são os fixados para os símbolos correspon
dentes aos do Poder Executivo, observado o principio estabelecido nos §§ 1.o e 2.0 

do art. 1.0 , da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 - Observ'ada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para 
retribuir o regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço extraordi
nário a ele vinculado. a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que trata 
esta lei, serão calculadas sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo 
Decreto-Lei n.0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base, com referência 
à Classe B de Técnico de Serviços Judi'ciários, o valor do nível 22: para a Classe 
A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para a Classe B de 
Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; para a Classe A de Auxiliar 
de Serviços Judiciários, o valor do nível 16. 

Parágrafo único- Poderão ser submetidos ao regime de que trata este artigo, 
calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos básicos 
fixados pelo Decreto-Lei n.o 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes dos 
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cargos não incluídos nos Anexos. A e B desta lei, observada a correspondência 
entre símbolos e níveis previstos na Lei n.0 5.685, de 23 de julho de 1971. 

Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão, relacionados no Anexo A. 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, serão automati
camente incluídos no regime de tempo Integral e dedica~tão exclusiva, ressalvado 
o direito da opção do respectivo ocupante pela jornada normal de trabalho. 

Art. 7.0 - No prazo de noventa dias, contados da vigência desta lei, os atuals 
ocupantes dos cargos efetlvos de Protocolista, símbolo PJ-1; Arquivista, símbolo 
PJ-1; Oficl'ais Judiciários, símholos PJ-3, PJ-4, PJ-6 e PJ-7 poderão ser apro
veitados em cargos da Classe B, de Técnico de Servi~tos Judiciários e os ocupan
tes efetivos de Auxiliar Judiciário PJ-5 pJ-6 e PJ-9 poderão ser aproveitados em 
cargos da Classe A de Técnico de Serviços Judiciários. 

~ 1.0
- Os atuais ocupantes de cargos efetivos de Oficial de Administração, 

nível 12-A, poderão ser aproveitados em cargos da Classe B de Auxiliar de ser
viços Judiciários e os de Auxiliar de Administração, nível 8-A, em cargos da 
Classe A de Auxiliar de Serviços Judiciários. 

§ 2.0 
- O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a cri'térios sele

tlvos, inclusive por melo de treinamPnto intensivo e obrigatório, que serão esta
belecidos para os cargos de cada série de classes ou séries singulares. 

Art. s.o - São requisitos para o provimento do cargo de D!retor de Secre
taria de Junta de Conciliação e Julgamento ser Bacharel em Direito e ter menos 
de qua rf'n ta e cinco anos de Idade. 

Art. 9.0 
- Fica assegurada a situação pessoal dos atuals ocupantes dos 

cargos efetivos de Diretor-Geral, símbolo PJ; Secretário da Presidência, símbolo 
PJ-O; Chefe de Seção Administrativa, símbolo PJ-1; Chef·e de Seção Judiciária, 
símbolo PJ-1; Distribuidor das Juntas de Conciliação e Julgamento do Recife, 
símbolo PJ-1; e Chefes de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, 
símbolos PJ-1 e PJ-2, transformados por esta lei, os quais serão suprimidos à 
medida que vagarem. 

. . 
Parágrafo único :.... Os funcionários de que trata este artigo poderão optar 

pela percepção do vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da gratificação 
fixa de vinte por cento, calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão 
correspondente, na forma do disposto no § 2.0 , do art. 1.0 , da Lei n.0 1, da Lei 
n.0 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. · 10 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários 
abrangidos por esta Lei será concedida na base de cinco por cento por qüln
qüênios de efetlvo exercício, até sete quinqüênios, calculada sobre o respectivo 
vencimento base. 

Art. 11 - A diferença porventura verificada em cada caso, entre a impor
tância que o funcionário venha percebendo, a título de vencimento e gratificação 
adicional por tempo de serviço, e os novos valores a que fará jus em decor
rência do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente iden
tificável, insuscetível de quaisquer reajustamentos supervenlentes e em virtude 
dela não se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões. 

Art. 12 - O Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, observados os 
limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a classificação das funções 
gratificadas e as de representação de gabinete com base nos princípios e valores 
!ixad<ls no Poder Executivo. 

Art. 13 - o provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado 
à existência de recursos orçamentários suficientes e adequados. 

Art. 14 - As despesas com a execução desta Lei serão atendidas com os 
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 6.n Regi'ão. 

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ!cação, revogadas as 
disposições em contrário. 

• 
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação Cio 
Requerimento n.O 55, lldo no Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei 
da Câmara n.0 27, de 1974. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (J>ausa.) Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 27, de 
1974 (n.0 1. 777-'B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente 
da República, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4.a. Região, e dá outras providências (dependendo de 
pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças) . 

Sollcito ao nobre Senador Benjamim Farah o parecer da Comissão de Serviço 
Públlco Civil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Emite o seguinte parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei n.0 5.645, de 
lO de dezembro de 1970, o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 4.a. Região será alterado pelos Anexos A e B do Projeto de Lei, ora sub
metido ao exame desta Comissão. A matéria é oriunda do Poder Executivo; foi 
encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do art. 51, da Constituição, e 
está justificada em exposição de motivos do Ministro da Justiça, que aceita os 
argumentos expostos pelo Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

No art. 1.0 , a Proposição declara o caráter provisório das medidas previstas 
e estabelece (parágrafo único) valores mensais para os vencimentos dos ca.rgos 
de Técnico de serviços Judiciários e de Auxlllar de Serviços Judiciários. No 
art. 2.o, exige concurso público de provas ou de provas e títulos, para provimento 
dos cargos da classe inicial das referidas categorias. Os candidatos ao cargo de 
Técnico de Serviços Judiciários deverão apresentar diploma de Bacharel em 
Direito, Economia, Contabll!dade ·OU Administração, ou fazer prova de provi
sionamento em curso superior. Dos pretendentes ao cargo de Auxlllar de Serviços 
JudiciÍI!rios, exigem-se conhecimentos equiva.lentes à conclusão de curso se
cundário. 

Aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços Judiciários é permitido 
acesso à classe inicial de Técnico de Serviços JudlciáJrlos (art. 3.0 ). Os vencimen
tos dos cargos em Comissão da Secretaria do TRT em referência são (art. 4.0 ) 

os fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo, observado 
o princípio estabelecido nos §§ 1.o e z.o, do art. 1.0 , da Lei n.O 4.345, de 26 de 
junho de 1964. 

No art. 5.0 é definida a questão das gratificações pelo regime de tempo 
Integral e dedicação exclusiva; o art. 6.0 declara abrangidos, automaticamente, 
pelo regime de tempo integral, os cargos de provimento em comissão, ressalvado 
o direito de opção do respectivo ocupante, pela jornada normal de trabalho. O 
art. 7.0 dá o prazo de 90 dias para aproveitamento dos cargos que indica, na 
série de classe de Técnico de Servi!lOS Judiciários. O art. 8.0 trata dos cargos 
efet!vos de Diretor de Secretaria, Diretor de Serviço Judiciário e Diretor do 
Serviço Administrativo. O art. g,o se ocupa da gratificação adicional por tempo 
de serviço, enquanto o art. 10 focal!za vantagens porventura ocorrentes. O 
art. 11 focaliza a classificação das funções gratificadas e de representação de 
Gabinete. O art. 12 condiciona o provimento de cargos criados pelo Projeto à 
existência de recursos. De acordo com o art. 13, as despesas são vinculadas aos 
recursos próprios do TRT da 4.a Região, e o art. 14 trata da publ!cação e da 
vigência da Lei. 

Informa a exposição de motivos do Ministro de Estado da Justiça que o 
D:ASP opinou favoravelmente à alteração postulada. Somos à vista do exposto, 
pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senaaor 
Virgílio Távora, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. VmGtLIO TAVORA (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado da 
Justiça, foi submetido ao Congresso Nacional, pela Mensagem n.0 83, de 1974 
<Mensagem n.0 83, de 1974, na Presidência da República) o projeto que altera o 
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4."' Região e dá 
outras providências. A matéria foi suscitada pelo Ministro-Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho e a respeito, afirma a exposição de motivos: 

"Justificando sua proposta, o Presidente do Tribunal interessado 
alega que o Quadro de Pessoal daquela Secr·etaria não mais atende às 
necessidades do serviço, eis que a Justiça do Trabalho da 4."' Região conta 
.presentemente com clnqüenta unidades judiciárias distribuldas pelos 
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Destaca, ademais, 
o crescimento da Justiça do Trabalho daquela Região com o permanente 
aumento dos f.eitos trabalhistas que justificou, inclusive, a criação de 
várias Juntas de Conclllação e Julgamilnto, em toda a Região, além do 
fato de ter o órgão referido procurado adaptar-se às exigências da Re
forma Administrativa de que trata o Decreto-Lei n.o 200, de ~5 de feve
reiro di! 1967." 

Salienta, ainda, a exposição de motivos que "o processo foi submetido ao 
Departamento Administrativo do Pessoal Civil - DASP, que se manifestou 
favoravelmente à alteração postulada, desde que observada, na medida do pos
sível, a equivalência de denominação, atribuições e símbolos dos respectivos 
cargos, com os do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional da 2." 
Região". Atendeu-se, também, ao desdobramento dos arts. 12 e 13 do Projeto, 
condicionando o provimento dos cargos criados à existência de recursos orçamen
tários suficientes e adequados. 

Interessa a esta Comissão verificar o conteúdo dos seguintes dispositivos: 

a) art. 11 - observância ao limite das dotacões orçamentárias; estabeleci
mento da classificação das funções gratificadas e· da representação de Gabinete, 
com base nos princípios e valores fixados para o funcionalismo do Poder Exe
cutivo; 

b) art. 12 - provimento dos cargos criados condicionado à existência de 
recursos orçamentários suficientes e adequados; 

c) vinculação das despesas aos recursos orçamentários próprios do TRT da 
TRT da 4." Região. 

como se vê, o ajustamento preconizado pelo projeto prescinde de suplemen
tação financeira. Atende, com isso, à norma que rege à matéria. Somos, por
tanto, pela aprovação do Projeto de Lei em exame. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis. 

Completada a Instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

·-.. 
!L .. 
I 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI Dâ CAMARA N.0 27, DE 1974 
(N.• 1. 777-B/74, na Casa de origem) 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do TrabalhO 
da 4.a Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Mt. 1.0 - O Quàdro da Secretaria do Tri·bunal Regional do Trabalho da 
4." Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos A e B desta 
Lei. 

Parágrafo único - O.s vencimentos d'os cargos constantes dos Anexos a 
que se refere este artigo, até que seja Implantada a sistemática prevista na 
Lei n.0 5.64:5, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valores mensais: 

a) Técnico de Serviços Judiciários 

Classe B - Cr$ 2.383,00 
Classe A - Cr$ 1. 987,00 

b) Auxiliar doe Serviços Judiciários 

Classe B - •Cr$ 990,00 
Classe A - Cr$ 839,00 

Art. 2.0 -O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços 
Judiciários e Auxiliar de Serviços Judiciários da Secretaria do Tribunal será feito 
mediante concurso público de provas, ou d'e provas e títulos, exigindo-se dos 
candidatos à primeira, a.presentação de diploma de conclusão de um dos cursos 
superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de 
seu pro~:!sionamento em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de cer
tificado d'e conhecimentos equivalentes à conclusão de ensino do 2.o grau. 

Art. 3.0 - É permitid'O o acesso à classe inicial da série de cla:sses de Técnico 
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços 
Ju<llclâlios, na forma da regu!amentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal 
Reglona:l do Trabalho da 4." Região, observadas as exigências legais. 

Art; 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho d'a 4." Região, constantes do Anexo A, são os fixados 
para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo, observado o principio 
estabelecido nos § § 1.0 e 2.0 , do art. 1.0 , da Lei n.0 4. 3'45, de 26 de junho de 1964. 

Art. 5.0 - Observada a: legislação aplicável à espécie, as gratificações para 
retribuir o regime de tempo Integral e dedicação exclusiva e o serviço extraor
dinário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que 
trata esta lei, serão calcu'adas sobre os valores dos vencimentos báSicos fi
xados pelo Decreto-Lei n.o 1. 150, de 3 d·e fevereiro de 19'71, tomado por ba-se, 
com referência à Classe B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 
22; para a Classe A de Técnico de Seniços Judiciários o valor do nível 21; para 
a Classe B de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; e para a 
Classe A de Auxiliar de Serviços Jud'lclârlos, o valor do nível 16. 

Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime d·e que trata este 
artigo, ca!culadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos 
básicos fixados pelo Decreto-Lei n.0 1.1•50, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes 
dos cargos não Incluídos nos Anexos A e B desb Lei, observada: a correspon
dência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.0 5. 68,5, de 23 de julho de 1971. 

Mt. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão, l'elacionad'os no Anexo A, 
serão automaticamente Incluídos no regime de tempo Integral e d·edlcação ex-
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clusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada nor~ 
mal de trabalho. 

Art. 7.0
- No prazo de noventa dias, contados da vigência desta Lei, os atuals 

ocupantes dos cargos efetivos de Cont::tdor, PJ-1; Arquiv1sta, PJ~1; Encarregado 
do Protocolo, PJ~l; Per1to-1Datiloscoplsta, PJ-3; Almoxarlfe, PJ-3; Oficial Ju
diciário, PJ ~3; Oficial Judiciário, PJ -4; Ta.quígrafo, PJ ~4; Oficial JucHciárlo, 
P-5; Avquivlsta, PJ-5; Contador-Auxl~iar, PJ-5; e Almoxarl,fe~Auxillar, PJ-5, po
derão ser aproveitados em cargos da Classe B e os ocupl:bntes efetlvos de IDeposl
tárlo, PJ-6, e Auxiliar Judiciário, PJ-6. e PJ-7, em cargos da Classe A da série 
de Classes de Técnico de Serviços Judiciários, 

§ 1.0 
- Os atuais ocupantes de cargos efetlvos d·e Oficial de Administração 

nível 12-A, poderão ser aproveitados em cargos da: Classe B e os de Auxiliar 
de Administração, nível 8-A, em cargos da Classe A da série de classes de 
Auxillar de Serviços Judiciár1os. 

§ 2.0 
- O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a critérios se

letivos, Inclusive por meio de treinamento Intensivo e obrigatório, que .serão 
estabelecidos para: os cargos de cada sér1e de classes. 

Art. 8.0 
- Fica assegurada a situação pessoal dos atuais ocupantes d<Js 

cargos efetivos de Diretor de Secretaria, D!retor do Serviço Judiciár1o e Dlretor 
do Serviço Administrativo, os quais serão suprimidos na medida em que vagarem. 

Parágrafo único - Os funci<Jnários de que trata este artigo poderão optar 
pela percepção do vencimento do seu cargo efetivo, acrescido da gratificação 
fixa de vinte por cento, ca!cula.da: sobre o valor do simbolo do cargo em co
missão correspondente, na forma do disposto no § 2.0 do art. 1.0 da Lei n.o 
4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 9.0 
- A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários 

abrangidos por esta Lei será concedida na base de cinco por cento por qüin
qüênio de efetivo exercício, até sete qüinqüênios, calculadlll sobre o respectivo 
ven'C!mento base. 

Art. 10 - A di1erença porventura verificada, em cada caso, entre a impor
tância que o funcionário venha percebendo, a titulo qe vencimento e gratifi
cação adicional por tempo de serviço e os novos valores a: que fará jus em de
corrência do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente 
identificável, insuscetível de quaisquer reajus.tamento supervenientes e, em vir
tude dela, não se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões. 

Art. 11 - O Tribunal Regional do Tmbalho da 4,o. Região, observados os 
limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a classificação das funções gra
tificooas e de revresentação de gabinete, com base nos princípios e v·a'ores fi
xad'os no !Poder Executivo. 

Art. 12 - O provimento dos cargos cria:dos por esta. Lei fica condicionado à 
existência de recursos orçamentários suficientes e adequados. 

Art. 13 - As despesas com a execução desta. Lei serão atendidas com os re
cursos orçamentár1os próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 4. 11 Região. 

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data; de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

• 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos, orador inscrito. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a LV Assembléia
Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA, que vem de realizar-se 
na cidade americana de Atlanta, é mais um exercício penoso da diplomacia do 
Continente, voltado para reanimar o combalido sistema interamericano. 

A esta Casa, de cujas atribuições privativas ou comuns à Câmara dos Depu
tados se destaca aquela de participação especifica na política externa do País, 
cumpre acompanhar o esforço que, na Capital do Estado da Geórgia, realizam 
os países da América para o encontro das fórmulas capazes de sistematizar as 
relações muti1aterais destinadas a estabelecer, em todos os planos e setores, o 
desejado e indispensável equilíbrio. 

O exame do que se conhece do desempenho dos primeiros passos dessa 
Assembléia - precedida de uma reunião dos Chanceleres com o Secretário de 
Estado norte-americano, em Washington - toma evidente que a apresentação 
das teses se faz acompanhar do generalizado clima de irrealismo que vem ca
racterizando a vida dessa entidade. 

Sem a preocupação de obedecer a uma rigorosa resenha histórica, parece. nos 
:rue a OEA nasceu, em 1948, do empenho colocado pelos Estados Unidos da 
América do Norte na construção de uma frente coesa, para acompanhá-lo na 
generosa e brava tomada de posição face às conseqüências da Segunda Grande 
Guerra. De então, até hoje, a Organização, na busca dos caminho que a fizes
sem instrumento capaz de promover a boa convivência entre os países-membros, 
vem sendo chamada a encarar uma série de obstáculos que, a cada dia, mais 
a afastam da realidade. 

o primeiro deles é, sem dúvida, dirigido à solução dos problemas decor
rentes da crescente perda de liderança dos Estados Unidos da América no seio 
do Continente. A origem desse primeiro fenômeno pode ser identificada na ma
neira contraditória de ajuizar a realidade dos palses do Continente. Essa contra
dição é flagrante no espetáculo, não raro grotesco, de condicionamento de suas 
decisões políticas aos interesses poderosos de sua economia. 

Então, mesmo quando no comando das ações públicas as correntes mais 
liberais daquele grande país, a ênfase dos programas de cooperação econômica 
e de colaboração política tem recaído, sempre, na primeira hipótese, na ajuda e, 
na segunda, na tutela. 

Essa tónica provocou, nas relações interamedcanas, malgrado as boas inten
ções, graves equívocos. Assim, a expansão, muitas vezes avassaladora, das em
presas americanas foi compreendida, aqui, como ação do Governo Americano; 
e lá, os seus interesses, como os interesses permanentes daquele país. 

A reação dos países localizados ao Sul do Rio Grande não foi menos infeliz. 
Movidos por razões ideológicas - habilmente inspiradas por mlonorias atuantes 
- os governos das nações latino-americanas recusaram o bom combate em 
favor da ação equilibrada e Independente, e disso resultariam duas posições 
radicais: o conformismo e, até mesmo, a subServiência, de um lado; e, de outro, 
a contestação que se estendia ao modelo politico americano - melo e modo 
de se preparar o caldo necessário e suficiente para a aceitação de fórmulas 
de· totalitarismo. Tudo em nome de um anti-americanismo quase sempre de 
fachada e sem consistência, ou, ainda, as duas coisas, conforme as "necessidades". 

As questões preliminares e essenciais para uma alteração de quadro eram, 
sistematicamente, desprezadas. Por isso a organização interna dos países-membros, 
a elevação do nível de clvlllzação de seüS povos, a elaboração e execução dos 
planos capazes de promover um real crescimento económico e o esforço para 
auto-afirmação, cederam lugar às tiradas demagógicas ou à participação pos-
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tiça no jogo do Poder Internacional, com rótulos de politica externa Independente 
e outros que tais. 

O mais trágico, contudo, foi sempre a convicção de que, por altruismo, o 
parceiro mais forte tomasse a iniciativa de mudança nas regras do Intercâmbio 
económico internaclnal e a ilusão de que, de uma penada, fosse possível a paises 
em desenvolvimento abrir mão, seja da colaboração financeira - dlreta ou 
através de Ingresso de capitais de risco, oriundos do grande pais do Norte -
seja da transferência de tecnologia, daquela e de outras nações desenvolvidas, 
indispensáveis, ambas, ao processo de crescimento económico acelerado em que 
necessitam empenhar-se os povos do Continente. 

A análise daquela falsa convicção e dessa lngênua ilusão ou a verificação 
de que os dirigentes das nações irmãs do Continente estão aptos a superar os 
óbices delas decorrentes, é tarefa a não me proponho enfrentar aqui, mesmo 
porque Implicaria em certos juízos de valor de todo Impertinentes aos objetivos 
deste pronunciamento. 

Em relação ao Brasil, entretanto, pode-se afirmar, tranqüilamente, que já 
superamos aqueles óbices. 

Nesse sentido, o discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, na Assembléia
Geral da OEA é testemunho eloqüente. E, por Isso, merece especial registro. 

Em linguagem clara, simples e Incisiva, o Ministro das Relações Exteriores, 
!fazendo, inclusive, com absoluta procedência, remissão à nossa atuação no 
Panamá, em 1966, levou às Américas a linha de atuaçãa traçada pela Governo 
Geisel na que toca à nossa posição e conduta em relação aos problemas in
teramerlcanos. A preliminar lúcida da inserção da problemática da Hemisfério 
no contexto global do mundo em transição, sem abandono de reconhecimento 
de soluções próprias ou adequadas às necessidades particulares da região, juntou 
o Chanceler, a identificação das três objetlvos da nossa po!lt!ca externa: "o de 
explicitar as convergências tácitas, maximizar os produtos das negociações e 
procurar criar as condições para a dissolução dos Impasses". 

Após comentar, sob esse enfoque, o "nova diálogo" proposta e as iniciativas 
de reestruturação da Organização dos Estados Americanos o Ministro Azereda 
da Silveira re,futou as idéias de hegemonias e dos alinhamentos autnmát.jc,~,., 
para enunciar o que chama de "modelo de pragmatismo responsável", como 
"uma at!vidade nacional em busca do entendimento, da cooperação e da cam
preensão ecumênlcas, no concerto das nações". 

Proclamando, de acordo com as diretrizes ditadas pelo Presidente Ernesto 
Gelsel, "antes e acima de todas as considerações", a defesa permanente das 
interesses nacionais que se procurará harmonizar com os interesses dos outros 
paises, o Ministro Azeredo da Silveira reafirmou uma posição de maturidade 
e descortino que, certamente, há de representar, para os Estados Unidos e tam
bém para os países em desenvolvimento que participam da Assembléia da OEA, 
o fermento da lealdade, da coragem e do real!smo indispensável ao desenvol
vimento da harmonia regional e da Paz no mundo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
o SR. RUY CARNEmo - Sr. Presidente, peço a palavra para uma co

mnnlcaçãa. 
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Conceda a palavra ao nobre Senador 

&uy Carneiro. 
o SR. RUY CARNEIRO (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, no dia 19, sexta-feira passada, tive oportunidade de fazer uma co
municação ao Plenário e, ao mesma tempo, formular apela ao Senhor Presidente 
da República, a respeito do que se estava passando no Estada da Paraíba, em 
virtude das chuvas torrenciais que têm caído sobre o nossa Estado. Têm slda 
verdadeiras trombas d'água, e, por uma situação especialíssima, não somente 
sobre o sertão como sabre o Cariri, o Brejo e a Região litorânea. 

L 
11'-
j 
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Agora mesmo, Sr. Presidente, recebi, do ex-Deputado federal, o grande in
dustrial José Gadelha, telegrama que passo a ler, ratificando as minhas afirma
ções no dia 19: 

A situação do nosso município é de reconhecida calamidade pública. O 
poder público municipal e a iniciatiav privada sem condições satisfatórias 
para resolver os problemas de alimentação, abrigo e saúde resultante 
das inundações dos rios do Peixe e Piranhas. Atingindo grande parte 
da nossa cidade, volume de água jamais registrado em outros invernos. 
Impõem-se providências urgentíssimas no sentido de atenuar o sofri
mentos e desespero do nosso povo. Acrescento que a safras algodoeira 
e cereaii; reduzidas setenta por cento pondo pânico Agricultura e Pe
cuária nossa Região. Abraços José Gadelha. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Município de Sousa fica na Região do 
Sertão. Quando fiz o apelo ao Senhor Presidente da República situei essa zona 
de ench·entes no •rio Paraíba em virtude de ficar p·róximo ao litoral. 

Fui informado de que o Governador do Estado, o ex-Ministro Ernâni Sátira, 
veio a Brasília, oportunidade em que apresentou um relatório ao Ministro do 
Interior. 

O Ministro Rangel Reis tomou providências junto à SUDENE, tendo deter
minado ao Dr. José Lins, Superintendente daquele órgão que atendesse à Paraí
ba - e prometeu ir ao nosso Estado. Mas, fica este registro nos Anais do Senado, 
para que a Nação inteira saiba o que se está passando na Paraíba. 

Assim, Sr. Presidente, com este subsidio, renovo os meus apelos ao Governo, 
ao Presidente Ernesto Geisel e ao Ministro do Interior, Dr. Rangel Reis, para 
que as providências sejam tomadas, porque a calamidade está atingindo o Nor
deste de maneira imprevisível. 

·Era o que tinha que comunicar ao Plenário. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 

lielvídio Nunes. 
O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Piauí, nos úl

timos tempos tão pródigo em propaganda, agora, diante da calamidade que o 
envolve, mostra-se excessivamente avaro no fazer chegar ao conhecimento pú
blico as suas necessidades. Daí porque volto ao tema. 

Na Sessão da última sexta-feira, dei notícia ao Senado das graves dificul
dades por que passa o Piauí, de modo particular a cidade de Picos, provocadas 
:plllo excesso de chuvas e transbordamentos dos prlncipais rios. 

Hoje, retomando o fio das considerações anteriores, desejo repetir à Casa 
que, consoante informações colhidas nos últimos dias, a situação sofreu terrível 
agravamento, pois que em conseqüência das chuvas que continuam a cair em 
todo o Estado, sobretudo as cidades de Teresina e Parnaíba vivem dias intran
qüilos, vez ·que as :p•opulações das áreas mais balll!as tiveram as suas casas des
tr.uídas e as plantações devastadas pelas enchentes. 

Do critico quadro geral também chegam notícias de que o Governo Federrul, 
•atraVJés da distri•buição de viv·eres •e d·e medicamen•os v·em prestando os primei
ros socorros aos flagelados, e sabe-se, na Capital da República, que a Administra
ção Central prepara vasto plano para enfrentar, tão logo as condições permitam, 
os efeitos da calamidade. 

Natural é, pois, que, aos expressivos esforços de assistência, realizados pelo 
Governo Federal, a grande número, somem-se os de todos quantos possam pres
tá-los, na medida das disponibilidades e possibilidades de cada qual. 

Na área a paralisação de obras esuntuárla;s, dos desm·edldos gastos promo
cionais e de' despesas adiáveis, tenho para mim, bem poderão ajudar na pres
tação de mais amplo e melhor atendimento aos que estao sendo, em cheio, atin
gidos pela desgraça. 

Evidente que as calamidades, se colhem mais de perto aos que menos têm, 
de uma maneira geral a todos atingem, dlreta ou reflexivamente. Daí o dever 
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de participação, que não se exaure no simples pedir, no reclamar, no elaborar 
planos de emergência. 

Sabem todos, e não custa repetir, que três ordens de providências, assina
ladas pela temporariedade, prevenção e permanência, estão sendo ou deverão 
ser adotadas. Refiro-me às medidas de assistência alimentar e de medlcina pre
ventiva levadas aos flagelados, mas, sobretudo, àquelas que, com a volta à nor
malidade, haverão de ser empreendidas com o objetivo de erradicar ou, pelo 
menos, minimizar os efeitos de futuras, mas prováveis, catástrofes. 

Sei que o Governo ·Federal, a par dos socorros que vem prestando, está ela
borando plano para ·enfrentar e prevenir novos flagelos. Aliás, a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, a cada ano, constrói o seu esquema 
de ação para o caso de ocorrência de calamidades. 

No Piauí, grandemente atingido pelas enchentes, ainda em pleno processo 
de agravamento permito-me, desde agora, lembrar a importância da cooperação 
a ser pedida ao Banco Nacional da Habitação, que através de programas espe
ciais, de retorno a longo prazo, bem poderá financiar não apenas a edificação de 
conjuntos, mas também a reconstrução ou recuperação de residências, respec
tivamente, destruídas ou danificadas pelas enchentes ou excesso de chuvas. 

No que respeita ao Ministério da Agricultura, a oferta de sementes precoces, 
dos vários tipos de cultura da região, aliviaria, em pequeno prazo, a escassez dos 
alimentos que a tragédia impediu fossem colhidos. 

De outra parte, principalmente no que tange aos municípios nordestinos, 
com recursos que mal dão para as despesas inadiáveis o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, por intermédio d·e Bolsas de Trabalho, poderá concorrer 
substancialmente para a reconstrução de estradas, açudes, tapumes de proprie
dades rurais e, até mesmo, da reconstrução ou recuperação das casas dos de 
menor poder aquisitivo. 

Finalmente, ao lado de estudos e medidas para o controle das enchentes, 
com a participação do Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
- DNOS, Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis- DNPVN, SUDENE 
e Governos Estaduais e Municipais, impõe-se qu.e os estabelecimentos oficiais de 
crédito, sobretudo o Banco do Brasil S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
adotem, imed:atamente, política de acordo com a gravidade das circunstâncias 
vividas, quer determinando a automática prorrogação dos contratos vencidos ou 
vincendos, quer autorizando a concessão de novos empréstimos, para o custeio 
das futuras safras e conseqüente restauração das propriedades, a prazos razoá
veis, de tod·:>s os clientes que, pelos meios normais de comprovação, tenham so
frido prejuízos provocados pela calamidade. 

No elenco geral de providências apontadas, e que interessam ao Nordeste, de 
modo particular ao Piauí, desejo destacar a especial situação do município de 
Picos. 

Do ponto de vista de suas reais e fundamentais necessidades, sem o que as 
obras ornamentais não passam de simulação, Picos, que já contava com rede 
de distribuição de água, alcançou o Plano Diretor da Cidade, conf·eccionado pelo 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU, recentemente apro
vado pela SUD·ENE, e obteve, após a elaboração dos Planos respectivos, o início 
das obras de proteção do Morro do Mariano, de retificação do leito do Guaribas 
e de esgotos sanitários, tudo sob os auspícios do Ministério do Interior. 

São obras, é preciso convir, que tumultuam, que intranqüilizam, que per
turbam, durante a fase executória a vida da Cidade. Não rendem juros políticos 
em geral, mas são nec·essárias, imprescindíveis, de gritante utilidade social. 

De outro lado, um dos principais entroncamentos rodoviários do País. sede 
do 3.0 Batalhão de Engenharia e Construção, principal celeiro do Estado, centro 
propício à industrialização dos produtos loca:s, com uma grande fábrica de fia
ção e tecelagem em vias de implantação, a Cidade de Picos planejou o seu cresci
mento, definiu e iniciou os serviços essenciais ao seu desenvolvim-ento mas a'nda 
não conseguiu a plena realização das obras que são indispensáveis à prevenção 

... 
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das <lnchentes, e que podem ser sintetizadas na retlficação do Jeito e na cons
trução de nova ponte sobre o Rio Guaribas. · 

Daí as inundações de que de! notícia, desta tribuna, no último dia deze
nove, agravadas, segundo notícias telefónicas, nos últimos da anterior e nos pri
meiros dias da semana em curso. 

Sem falar na lavoura ribeirinha destruída, às margens do rio e riachos, dos 
incalculáveis prejuízos ao comércio, da paralisação de seu labor normal, os téc
nicos do SERFHAU já apuraram o desmoronamento e afirmaram a falta de con
dtções de habitabilidade, em decorrência das enchentes e chuvas sucessivas, de 
mais de quinhentos prédios residenciais. 

São inenarráveis do ponto de vista material, portanto, os danos causados, 
que seriam maiores não fosse a presença do 3.0 Batalhão de Engenharia de Cons
trução, comandado pelo coronel João de Almeida, e a participação do DNER, atra
vés do seu 18.0 Distrito Rodoviário, que têm sido de extrema dedicação no so
correr, no realizar serviços, no preservar as condições do tráfego da rodovia 
BR 316. 

Enquanto tudo isto ocorre, centenas de famílias abrigadas nas igrejas, nas 
escolas, nos prédios públicos, numa demonstração eloqüente da enormidade da 
desgraça. 

Felizmente, como nas adv·ersidades anteriores, o plcoense não perdeu a co
ragem, não perdeu o ânimo, não· perdeu o amor à gleba, exatamente porque não 
perdeu aquilo que coloca sobre todas as coisas- a fé. 

Sim, fé em Deus e nas autoridades federais. Em Deus que tudo pode e no 
Governo que, alertado para a peculiar situação de Picos, tão logo o tempo permita, 
por certo acelerará e concluirá as obras que libertarão a Cidade de futuras cala
midades, como a que hoje todos deploram. 

É o apelo que, neste instante, como representante do Estado no Senado Fe
deral, dirijo ao Governo em nome do Piauí. (!Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Fausto Castelo-Branco. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piauí) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
outra vez retomo a esta tribuna reportando-me ao Plano de Educação dos Ex
cepcionais no Brasil. 

O Ministro Ney Braga, a quem rendo aqui calorosas e sinceras homenagens, 
reunido com seus assessore.; especiais, determinou que sejam intensificados os 
estudos para implantação do Projeto Prioritário n.o 38, que traça uma política 
nacional de educação em todas as áreas dé deficientes mentais superdotados. 

Todos sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Decreto n.o 72.425, de 
junho do ano passado, criou o Centro NacJOnal de Educação Especial <CENESP) 
e aqui destaco o interesse do Ministro da Educação à época - Senador Jarbas 
Passarinho - visando expandir a melhoria da atendimento aos excepcionais de 
todo o Brasil. 

A nova medida do Ministro Ney Braga ultrapao.lsa o âmbito da atuaçáo da 
área educacional, envolvendo aspectos relativos à saúde, justiça, trabalha e assis
tência social. 

Toda a Imprensa, na semana passada, aludiu à nobre providência e, de mi
nha parte, aqui, no Senado da República ou na Câmara Federal, jamais omiti a 
minha voz, como médico. atento à política setorial que diz respeito aos magnos 
problemas da saúde do povo brasileiro. 

Tenho convicção plena de que o auxílio que o homem semear também co~ 
lherá, certa de que surgirá sempre a modalidade para o trabalho daqueles que 
desejam lançar a preciosa semente. 

O objetivo geral do projeto visa, como disse, promover uma ação coordenada. 
em todo o território nacional - "fixando e implementando estratégias, decor
rentes dos princípios doutrinários e da política que orientam a educação espe
cial". Prevê o referido projeto a ampliação progressiva das oportunidades de 
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educação no período pré-escolar, nos ensinos de 1.0 e 2.0 graus, no ensino supe
rior e no ensino supletivo, para os d-eficientes de visão, de audição, de voz, men
tais e físicos. 

Todos os estudos, reallzados com empenho na semana que findou, visaram 
pôr em prática a execução e o apoio do :Ministro Ney Braga, sob seu comando, é 
verdade, mas coadjuvado pelo seu chefe de gabinete, Dr. Justino Pereira, bata
lhador incansável no trato relevante de tão justa causa. 

Incluindo os superdotados, faz parte ãa determinação ministerial proporcio
nar no ensino regular tratamento especial, segundo a espécie e grau de excep
cionalidade que apre3ente, considerando as demais condições do aluno, podendo 
ampliar progressivamente as oportunidades de tratamento especial oferecidas à 
categoria desde o período pré-escolar atá os mais altos níveis de educação. O 
fim é favorecer sua auto-realização, criando possibilidades de desenvolvimento 
úteis e justas à sociedade em que vivem. 

Mas, para que s.e possa educar integralmente, é imprescindível pessoal mul
tld!sciplinar, especializado, compondo-se de médicos e professores treinados nas 
diversas áreas da reabilitação. 

Aqui a chave da questão, ponto crucial do grave problema para aqueles que 
o conhecem: estimativas informam existir 12% de excepcionais na população es
colar; que, sendo a população brasileira de 7 a 14 anos de 19, 39 milhões, verifica
se que somente nessa faixa etária é provável que existam 2,66 milhões de edu
candos necessitando de educação especial. 

Com base nessa estimativa, insuficientes os recursos humanos, pois, 2,66 mi
lhões de excepcionais de 7 a 14 anos, necessitaremos de cerca de 133 mil pro
fessores especializados. 

O Brasil prepara-se e desenvolve-se para o futuro, agiganta-se na esfera 
continental e não poderá acusar recuos. É este o orgulho e o conforto de cada 
um de nós pela integração de cada pessoa, no seu ambiente social, independen
temente de aspectos acidentais, corrigíveis e tratáveis. 

A educação e a saúde estão recebendo, desde logo, o tratamento e a urgência 
exigidas, motivo de aplausos ao Governo do Presidente Ernesto Geisel. 

Idéias isoladas .e sumárias não r·epresentam o obje~ivo grandioso do problema. 
A Medicina se torna cada vez mais exata e, conseqüentemente, mais cara. 

Devemos pensar na Medicina do amanhã c·om desvelo, para não desumanizá-la. 
A educação, preocupação constante nos nossos dias, tem a perspectiva ani

madora e louvável de que o Ministro Ney Braga dará continuidade, com ênfase 
especial,. à construção e ao aparelhamento de escolas do 1.0 grau, principalmente 
no melo rural, que o Ministério da Educação e Cultura tudo fará para fornecer 
e financiar material escolar e de laboratório, além de verbas para as escolas de 
inicia ti v a particular. 

Faço questão de concluir, hoje, porque outras vezes repetirei "onde existe 
psiquismo, existe possibllldade de educação''. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o jornal O Globo, em importante editorial de 
domingo último, sob o título "Tempo de Qualidade", aborda importante tema 
educacional numa "fase em que o leque de desafios se abre, sobretudo no sen
tido qualitativo". 

Confiamos na ação do Ministro Ney Braga e solicitamos seja referido editorial 
incluído no nosso pronunciamento e, conseqüentemente nos Anais desta casa. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO EM SEU' 
DISCURSO: 

"TEI'v!PO DE QUALIDADE" 
o Ministro Ney Braga assume o comando da política educacional brasileira 

numa fase em que o leque dos d-esafios se abre no · 

i 
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Já não basta, agora, pensar nos marginalizados da oportunidade democrática do 
ensina ou nos estrangulamentos físicos da processo. Os que estão aprendendo 
preci~am também dos _cuidados do poder público, para que a oportunidade con
quiStada renda os benefícios individuais e sociais correspondentes. Quanto a . 
isso, há todo um trabalho de reorientação a. promover, abrangendo o desempenho 
do estudante, do professor, das escolas d·Os diverso.s graus e da própria sociedade. 

O problema de quallflcação começa no ensino fundamental, onde a crise 
de oferta se acha praticamente superada. Mas a suficiência de vagas não signi
fica, por si só, bom aproveitamento escolar. A no<sa educação básica acusa altos 
índices de repetência e de evasão e para o resultado final mofino contribui o 
freqüente despreparo do magistério, tanto mais alarmante quando nos afastamos 
para as folclóricas improvisações do interior do País. 

É imposição prioritária, portanto, um considerável investimento no professor, 
para revalorizá-lo técnica e socialmente. O magistério pede melhores salários e 
reciclagem de sua capacidade pedagógica, de modo que inco·rpore os modernos 
procedimentos didáticos e imprima à docência intensa e aberta dose de dina
mismo. Além d·e transmitir conhecimentos estratificados, há que ensinar aos fu
turos participantes do século XXI (faltam apenas 26 . anos) como escolher por 
canta própria os caminhos do aprendizado e da observação inteligente. Ensinar 
a construir a ponte entre o circuito fechado das currículos e as proposições de 
um mundo em rápida rotação. 

Sem obrigações diretas no ensino básico, o Ministério da Educação pode, no 
entanto, atuar sup1etivamente, induzindo os Estados a promoverem programas 
de trei~amento e a pagarem vencimentos compatíveis ao professorado, cuja 
reequaçao de status está no cerne da busca. qualitativa do ensino brasileiro. 

O en,sino profissio~allzante, por sua vez, não depende exclusivamente de 
equipamentos e laboratorios. Também aqui uma nova atitude social - em rela
ção às profissõ·es não doutorais ou elitistas será mola decisiva de rendimentos 
cancretD:. E o 9-averno fará a sua parte, forçando para cima o nível salarial 
d·essas habllltaço.e.s, conced·endo estímulos à.s empresas para absorvê-las em ter
mos atraentes e compensatórios. 

A universidade consome atualmente a grande fatia das verbas educacionais 
da União, num Pais com tão grandes problemas de instrução desde a área abis
mal do analfab.etismo. Mas nem a extensão do privilégio do ensino gratuito a 
quem pode pagar nos é c·ompensada com uma educação universitária predomi
nantemente racionalizada e qualificada. A inflação de universidades postiças e 
anêmicas deixa bem atrás a nossa inflação econômica. 

O quadro de desafios na educação exige um enfoque de sintonia perfeita 
com as realidades compulsivas, impacientes, e ao mesmo tempo seletivas, do de
senvolvimento nacional". 

O SR. PRESID,ENTE (Paulo Torres) - Conceda a palavra ao nobre Senador 
Leandro Maciel. (Pausa.) 

S, Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 
O SR. VmGíLIO TAVORA- Sr. Presicente, Srs. Senadores, o dever de vol

tarmos à tribuna desta Casa para tratar, uma vez mais, das inundações que 
estão a atingir o Estado do Ceará, se impõe: é que, no decorrer dos últimos dias, 
pela quarta vez (e repetimos - p·ela quarta vez) os rio.s Jaguarlbe e Acaraú 
saltaram de seus leitos levando a destruição a inúmeras proprJ.edades e, ao de
sabrigo, muitas famílias. E já agora o Curu e o Poti causam idêntico problema, 
o grande tronco rodoferroviário de Cratéus sendo invadido pelas águas. Tal fenô
meno teve a agravar-lhe as conseqüências, o extravasamento ou a ruptura de 
centenas de açudes, aumentando, ainda mais, a extensão da calamidade. 

É nosso intuito, no pronunciamento que ora fazemos, deixar registrado, em 
nossos Anais, as informaçõ.es disponíveis obtidas - seja através do noticiário da 
imprensa, seja de relatos que nos foram dados conhecer - e que fornecem di
mensão adequada dos reflexas que as cheias causaram à economia cearense. 
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Desejamos, igualmente, deixar consignado nosso reconhecimento ao G<>vemo 
do Exm.0 senhor Gen.eral Ernesto Geisel, pelo que tem feito através dos vários 
órgãos da esfera federal, para minorar os efeitos da calamidade. O Executivo 
Federal, Sr. Presidente, Srs. Senadores por intermédio d·e seus Ministérios má
xime do Interior, tão bem dirigido por' Rangel Reis, tem feito o que está rio seu 
alcance para prestar ao Estado do Ceará a ajuda que necessita para fazer frente 
aos problemas decorr~ntes das enchentes. Multo mais, porém, está a terra apre-
cisar para recuperaçao de sua economia. . 

As Informações a seguir apresentadas traçam o quadro dramâtico por que 
atravessa a comunidade cearense: 

- cerca de 450 açudes danificados ou arrombados; 
- aproximadamente 10.000 habitações e seus respectivos utensílios foram, total 

ou parcialmente, destruídas; 
-cerca de 50.000 hectares de âreas cultivadas foram devastados, o que permite 

chegar-se à estimativa de perda de aproximadamente 20% da produção agrí
cola; 

- destruição de 600. 000 metros de cercas diversas; 
- p.erdas substanciais nos rebanhos bovinos, ovinos e caprinos; 
- destruição de vários trecho.:; de rodovias e ferrovias federais e estaduais; 

- 60.000 desabrigados, tudo Isto significando um prejuízo de Cr$ 1 bilhão. São 
insuspeitos tais números, pois da responsabilidade da Delegacia do Ministério 
da Agricultura de nosEo Estado, pela voz do eminente técnico agrônomo Joa
quim Castro Feitosa, por ela designado para fazer-lhes o levantamento. 

Este quadro v.er-se-ia ainda mais agravado com a superveniência, em 17 pas
sado, de novas chuvas que caíram tanto sobre Iguatu, quanto sobre outras re
giõe.s do interior e Isolando totalmente mais os municípios de Pentecoste, Apuia
rés e General Sampaio, e provocando o arrombamento do açude Horizonte, situa
do em Santana do Acaraú, levando a devastação de um lado ao Baixo Jaguaribe 
<Aracati, Itaiçaba, Jaguaruanal ; e de outro, no Baixo e Médio Acaraú (Sobral, 
Santana de Acaraú, Marco, Morrinhas, Bela Cruz e Acaraú). 

No dia subseqüente, 18 de abril, novas notícias davam conta do agravamento 
da situação em Iguatu, onde cerca d·e 75% da população encontra-se ao desa
brigo; em 18 municípios do sertão cearense, o estado. de calamidade pública foi 
decretado. 

A situação é, reconhecida pelo próprio ·Ministério do Interior em Exposição 
de Motivos feita !lia Exm.0 Senhor Presidente da República, particularmente crí
tica, mâxime nas cidades de Aracati (onde a população foi evacuada), Itaiçaba 
(submersa na caudal), Limoeiro do Norte, Russas, Jaguaruana e, como jâ disse
mos, em Iguatu, Sobral e no Baixo Acaraú. 

Para termos idéia do volume de chuvas que desabou a montante da região 
dos açudes de Orós e Banabuiú, basta que se diga que, o primeiro, no dia 20 do 
corrente apresentava, em seu sangradouro, uma lâmina de 4,8om e, no dia se
guinte alcançava 5,13m; o segundo, o dt: Banabuiú, naquelas mesmas datas, 
apresentava lâminas de 3,75m e 4,10m, respectivamente, e hoje os mesmos re
servatórios têm estes números representados por 5,43m e 4,45m. 

Algumas particularidade.:; características do leito do rio Jaguaribe tomam o 
escoamento das águas ainda mais destruidor e difícil: a sua calha tem uma con
formação de pouca profundidade que, aliada ao declive acentuado em alguns 
trechos, torna extr·emamente veloz a correnteza; e, no baixo Jaguarlbe, o escoa
mento é sobremodo lento, face à obstrução do canal. Esta circunstância levou a 
que se estudasse a ampliação do mesmo, inclusive mediante utilização, nesta 
emergência, de explosivos, o que não pode ser feito de já. l-

Este o quadro desolador que trouxe às Imagens, mostradas ao Pais pela te-
levisão, um Ceará tão diverso daquele que, cost1 ·· · · · · os · 
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ros habituados a ver, o Ceará historicamente, vitimado pelas secas, vê-se, hoje, 
tristemente, atingido pelas cheias de seus principais rios. 

O mapa anexo organizado pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura 
dá-nos uma visão (embora incompleta) das inundações em nosso Estado. 

Manda a Justiça que ressalte a atuação não sÓ da direção do Ministério 
citado, cujo titular 'estará amanhã in loco ve.riflcando a extensão da tragédia 
como também de seus órgãos auxlllares DNOCS, SUDENE e do GEACAP cujos 
responsáveis maiores estão no teatro de ope.ração, em trabalho indormido. 

A confortar as perdas humanas e materiais que estamos a sofrer, vamos 
encontrar um movimento de solidariedade humana poucas vezes visto pela 
comunidade cearense. A ele se junta, com presteza e eficiência, o inestimável 
apoio do Governo Flederal e, das Forças Armadas Inclusive, cuja presença, nestes 
momentos difíoeis e dramáticos, merece ser colocada em destaque, pelo muito 
que tem feito no minorar o sofrimento das populações atingidas. 

Convictos nos achamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que, às medidas 
de emergência que ora se encontram em curso, entre as quais destacamos o 
convênio entre os Ministérios do Interior e da Agr.lcultura com a interveniêncla 
do GEACAP e da COBAL respectivamente para a entrega a esta <COBALJ da 
Importância de Cr$ 1.500.000,00 a fim de socorrer de imediato as vitimas das 
enchentes, seguir-se-ão outras, de caráter permanente, que viabilizarão a recons
trução de nossa economia, tão duramente abalada por este flagelo, ou seja: 

-reescalonamento das dividas pelos bancos oficiais dos mutuários atingidos 
pela catástrofe; 

- financiamento a longo prazo para reconstituição da indústria, do comércio 
e da agricultura afetada; 

- crédito favoxecido para reconstrução das casas destruídas. 
Certos de que, a exemplo do que se verificou nos Estados do Sul, também 

atingidos por idêntico fenômeno, não faltarão os meios para que o Estado do 
Ceará volte a ocupar o papel de destaque que lhe é reservado na economia do 
Nordeste e do Brasil, pasamos a um assunto pouco percutido até o momento: o 
combate a médio e longo prazo das cau:sas - já que o elenco de providências 
solicitadas ao Poder Federal e deferidas, quando postas em prática, trarão sensí
vel alívio aos efeitos, caso, óbvio, outra calamidade não venha desafiar a já 
prov>erbial paciência e tena-cidade cearense - é imperioso sob pena de mais 
uma vez assistirmos, em futuro não longínquo, à repetição dos mesmos dramas. 

Em 1961, Ministro que éramos de Viação e Obras Públicas, vimos desabar 
sobre Santa Catarina flagelo semelhante ao que, há menos de um mês, prendeu 
a atenção do noticiário nacional e que neste plenário foi objeto de tantos pro
nunciamentos e deu ensejo a tantas manifestações de apoio à. população do 
Estado sulino. 

O fenômeno se repetiu nos :mesmos locais, em CD!lSeqüência das enchentes 
dos mesmos rios, o mesmo também poderíamos dizer quanto a Mato Grosso e 
outras unidades da Federação. Aquele tempo já tiveram inicio as primeiras 
obras de barragens dos diferentes cursos de água causadores de tal desdita. 

Eis Sr. Presidente, Srs. Senadores, são passados 13 anos. A situação ainda 
a mesma. Um estudo em profundidade do problema seguido de decisões rápidas 
se impõe desde a influência da devastação das matas, sinónimo de descontrolado 
esooamento das águas pluviais, ao crescimento sem justificativa, por desídla da 
autor.tdade municipal, das cidades às barrancas dos rios, até as obras básicas 
de engenharia Imprescindíveis para regularização deste (barragens, diques de 
proteção, abertura de leitos de rios, etc.). 

ll: com satisfação, pois, que vemos o Ministério do Interior determinar o 
ataque às causas do problema, não por atos mas por palavras, seja no Norte 
do Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, no Pantanal Mato-grossense, 
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no Ceará e no Plaui. Estas providências ligadas a um acompanhamento meteoro
lógico sério, a e:&emplo do que em nosso Estado tenta fazer a Fundação Cearense 
de Meteorologia e Chuvas Artificiais (FUNOEME), estamos certos, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, proporcionariam, a ·nosso ver, senão a salvação, pelo 
menos a garantia de risco mínimo quanto às populações das áreas consideradas 
e sua economia, e não veríamos o espetãculo a que ho}e assistimos. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Muito bem.) 

·:~~=:·~ SlllJ•\~:1\U /,1\JITO CilliiVI: 
I~" • •• 
;I I' o 'f 

.. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nada mais havendo que tratar, vou 
ence.rrar a Sessão. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoj•e às 19:00 horas•, no plenário da Oámara dos Depu
tados, destinada à apreciação dos Decretos Legislativos n.os 24 e 25, de 1974. 

A Presidência convoca Sessão Extraordinária do Sena:do a rea!lzar-se amanhã, 
dia 2'5 de abril, às 10 horas, com a se.guinte ' 

ORDEM DO DIA 

-1-
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n.0 78, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 46, de 1973 (n.0 135-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova a reforma 
do Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Marinha. 

-2-
Discussão, em turno único, da redação final Cofe11ecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n.0 77, de 1974), do Projeto de Resolução n.0 4, de 
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n,o 58, de 1968, n.0 79, 
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a PTe•feitu.r.a Municipal de I:pauçu (SP), 
possa elevar o montante de sua dívida consolidada. mediante contrato de emprés
timo com a caixa Econômica do Estado de São Paulo. 

-3-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 149, de 1973, 

de autoria do sr. S•enador Heitor Dias, que isenta da multa estabelecida no 
art. a.o da Lei n.o 4.735, de 15-7-73, o alfabetizado pelo MOBRAL, tendo 

PAREOER.ES, sob n.0 • 97 e 98, de 1974, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade; e 

- de Finanças, favorável. 
Está encerrada a Sessão. 



44.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7 .a Legislatura, 
em 25 de abril de 1974 

PRESID:f!:NCIA DO SR. PAULO TORRES 

(Extraordinária) 

As 10 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. SenadoJ.'\es: 

JoSé Gulomard - Geraldo Mesquita - Flávio Brltto - José Llndo~o - José 
Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato ~ranco - Alexandre 
Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo 
Portella - Helvídio Nunes - VIrgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson 
Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício 
Gondim - Ruy carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson campos 
- Amon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio VIlela - Augusto Franco 
- Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias 
- Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto -
Paulo Torres - Vasconcellos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobtm -
Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro 
- Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado - Fernando Corrêa 
- Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - otávio 
Cesário - António Carlos - CJelso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger 
- Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 59 Srs. Senado·res. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proced·er à leitura do Expediente. 

JíJ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agTad!ecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo: 
- N.0 128/74 (n.0 163/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao 

Decreto Legislativo n.O 10, de 1974, que aprova o texto do Deoceto-Lei 
n.o 1.305, de 8 de janeiro de 1974; 

- N.o 129174 (n.o 164/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao 
Deereto Legislativo n.0 11, de 1974, que aprova o texto do Decre.to-Lei 
n.o 1.294, de 19 de dez,embro de 1973; 

- N.0 130174 (n.o 165/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao 
Decreto Legislativo n.O 12, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei 
n.o 1.29·5, de 2.1 de de:?Jembro de 1973, que fixa aliquotas do Imposto de 
Importação, e dá outras providências; 
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- N.o 131/74 Cn.o 166/74, na origem), de 24 de abril de 1974 re1\erente ao 
Decreto Legisla.tivo n. 13, de 1974, que aprova o Decreto~Lei n.o 1. 296 
de 26 de dezembro de 1973; ' 

- N.0 132174 (n.o 167/74, na origem), de 24 de wbrl! de 1974 !.'eferente ao 
Decreto Legislativo n.0 14, de 1974, que aprova o texto ct'o Decreto-Lei 
n.0 1.304, de 8 de j~~;nedro de 1974; 

- N.0 133/74 (n.o 168/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao 
Decreto Legislativo n.0 1•5, de 1974, que 31prova o texto do Decreto-Lei 
n.0 1.308, de 1.0 de fevereiro de 1974; 

- N.0 134174 (n.0 169/74, na o.rigem), de 24 de abril de 1974, referente ao 
Decreto Legislativo n.0 16, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei 
n.0 1.301, de 31 de dezembro de 1973; 

- N.0 135/74 (n.0 170/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao 
Decreto Legislativo n.0 7, de 1974. que aprova o texto do Decreto-Lei 
n.0 1.292, de 11 de dezembro de 1973. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publ!cação. 

Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.0 56, DE 1974 

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 
o Projeto d•e Lei da Câmara n.0 28, de 1974, que dispõe sobre a criação, na 
Presidência da República, do Conselho d·e Desenvolvimento Econômico e da 
Secretaria de Planejamento, sobre o desdobramento do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 25 de abril de 1974. - Petrônio Portella. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Requerim·ento lido será votado 
após a Ordem do Dia, na ·forma do art. 378, item II, do Regimento Interno. 

A Presidência, no último dia 17, atendendo a convite da Associação Paulista 
de Municípios, designou o nobre Sr. Senador Carvalho Pinto para representar 
o Senado no xvrn Congresso Estadual de Municípios, a realizar-se em Campfnas, 
de 5 a 10 de maio. 

Não havendo objeçáo do Plenário, esta Presidência designa também para 
comparecer ao referido conclave o nobre sr. Senador Franco Montoro. 

Passa-se à 

Item 1 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n.o 78, de 1974), do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 46, de 1973 (n.0 135-A/73 na Câmara dos Deputados), 
que aprova a reforma do Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ml
nistéri'o da Marinha. 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 

Encerrada a discussão, a redação final .é considerada definitivamente apro
vada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 

O Projeto vai à promulgação. 
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E a seguinte redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 46, de 19'73 (n,0 

135-A/73, na Câmara dos Deputados), 

· Faço saber que o Congresso Nacional aprovou no3 termos do art. 72, § 7.0 

da constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1974 
Referend'a. o ato do Presidente da República que concedeu a refonna 

do Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Marinha. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1;o - É referendado o ato do Presidente da República que concedeu 

reforma ao Segundo-Sargento João Lino Pereira, do Ministério da Marinha. 
Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrárl'o. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 2 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n.0 77, de 1974), do Projeto de Resolução n.0 4, 
de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0s 58, de 1968, 
79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de 
Ipauçu. (SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada, me
diante contrato de empréstimo com a Caixa Econômfca do Estado de 
São Paulo. 

Discussão da redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente apro

vada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 
o Projete vai à promulgação. 

É a segui'nte a redação final aprovada: 

Red'ação final do Projeto de Resolução n.0 4, de 1974. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, 

da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0s 58, de 1968, 79, 
de 19'70, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de 
Ipauçu, Estado de São Paulo, possa elevar o montante de sua dívida 
consolidad'a, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Económica 
do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o -É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n,0 58, 

de 1968, revigorada pelas de n.08 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, 
para permitir que a Prefeitura Municipal de Ipauçu, Estado de São Paulo, possa 
elevar em Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mll cruzeiros) o montante de 
sua divida consol!dada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar emprés
timo com a Ca!'xa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os 
serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, em cumprimento ao seu 
Plano de Pavimentação. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
i:. .. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 3 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 149, 
de 1973, de autoria do Sr. Senador Heitor Dias, que isenta da multa 
estabelecida no art. 8.0 da Lei n.0 4. 735, de 15-7-73, o alfabetizado pelo 
MOBRAL, tendo 

PARECERES, sob n.os 97 e 98, de 1974, das ComiSsões: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicida.de; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o Projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrare! a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 

Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Em vl'rtude da deliberação do Plenário, o Projeto voltará oportunamente à 

Ordem do Dia, para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 149, DE 1973 

Isenta da multa. estabelecida no art. 8.0 da Lei n.0 4. 737, de 15 de 
julho de 1965, o alfabetizado pelo MOBRAL. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Não se aplica ao brasileiro nato ou naturalizado que for alfabeti
zado pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização- MOBRAL a multa prevista no 
art. 8.0 da Lei n.o 4. 737, de 15 de julho de 1965, com redação dada pela Lef n.0 

4.961, de 4 de maio de 1966. 

Parágrafo único - O prazo para alistamento do alfabetizado será de seis meses, 
a contar da data em que, comprovadamente, concluiu o curso correspondente. 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia, 
vai-se passar à votação do Requerimento n.0 56, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei' da Câmara n.o 28, de 1974. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da ma

téria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 28, de 

1974 (n.o 1.806-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do sr. Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação, na Presldênci'a da República, 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Plane
jamento, sobre o desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das Comissões 
de Serviço Público Civil, de Legislação Social, de Economia e de Fi
nanças.) 

Solicito ao nobre Senador Benjamim Farah o Parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil. 
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O SR. BENJAMIM FADAR (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, nos termos do art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da Re
pública submete à apreciação do congresso Nacional o presente Projeto que, 
alterando diversos dispositivos do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
instituidor da chamada "Reforma Administrativa", visa, basicamente, à criação 
do "Conselho de Desenvolvimento Económico" e da "Secretaria de Planejamento", 
ambos subordinados diretamente à Presfdência da República, e ao desdobra
mento do Ministério do Trabalho e Previdência Social em duas Pastas distintas. 

Com e.§Sas modificações extingue-se o atual Ministério do Planejamento e 
Coordenaçao Geral, cujas atribuições passam à competência da nova Secretaria, 
ficando as tarefas de coordenação e assessoramento, para o formulação da po
lítica económica do País, a cargo do conselho de Desenvolvimento Económico. 

Por outro lado, ao Ministério da Pre\idência e Assistência Social competirá 
atuar no campo da Previdência Social, de modo a "ampliar, progressivamente, 
a ação de proteção social da comunidade". Dentro dessa politica, entretanto, 
como adverte o Presidente da República na Mensagem em que encaminha o Pro
jeto, o novo Ministério "evitará qualquer tendência prejudicial à preservação 
do crescimento económico acelerado, proscrevendo atitudes paternalistas, incom
patíveis com o modelo económico, social e politico da Revolução". 

As modificações propostas refletem, aci'ma de tudo, o atual estágio àe de
senvolvimento do Pais que, a cada dia, ante as providências de ordem económica, 
social e política, está a exigir o constante aperfeiçoamento da máquina adminis
trativa. 

A separação dos assuntos específicos de previdência social do âmbito, pro
priamente dito, do Ministério do Trabalho, era medida que se impunha, não só 
pela diversidade da natureza dos dois campos, como também, por haver assumido 
a proteção social do trabalhador, alto grau de importância entre os objetivos 
prioritários do Governo. 

Quanto à Secretaria de Planejamento e ao Conselho de Desenvolvimento 
Económico, justifica-se a sua hierarquização como órgãos subordinados dlreta
mente à Presidência da República, pois que, assim, a coordenação dos problemas 
ligados à economia e ao planejamento terá um sentido mais global e orgânico, 
objetivando o pleno atendimento da orientação geral do Governo, consubstancla
c!.a no Plano NaCional de Desenvolvimento. 

Nessas condições, por buscar uma solução mais racional e lógica para os pro
blemas de ordem administrativa resultantes do próprio desenvolvimento do Pais, 
a Comissão de Serviço Público Clvll opina pela aprovação do Projeto. 

É o Parecer. 
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Accioly 

Filho, para proferir o Parecer da ComiSsão de Legislação Soclal. 

o SR ACCIOLY FILHO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores ~ desdobramento do atual Ministério do Trabalho e Previdência Social 
está fundado em duas ordens de consideração; a primeira, ligada à diversidade 
das funções trabalhista e prevldenciárfa, e a segunda - esta, a mais importante 
_ decorrente de uma relevante decisão de Política Social, que alça ao mais alto 
nível das prioridades governamentais a dimensão ~oclal do desenvolvimento, que 
se pretende dirigir com vistas à realização da Justiça Social 

"Assim - salienta a Mensagem - a distribuição da atual área de competên
cia do Ministério do Trabalho e Previdência Social entre o Ministério da Previ
dência e Assistência Social tem origem na consciência de que, no Estado moderno 
e segundo a melhor tradição da sociedade brasf!elra, é dever do Estado o amparo 
a todas as categorias sociais, em todas as regiões do Pais e p~rticularme~.te nas 
mais pobres, numa ampliação racional do conceito de prevldencia social. 

• 

A esse novo Ministério concebido e proposto segundo o Indeclinável desejo !a 
de promover o bem-estar de todos, fndependentemente da classe a que perten-
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çam e da região onde se encontrem, competirá atuar no campo definido da 
Previdência Social condicionado, entretanto, às caracteríSticas atuariais e finan
ceiras e às normas legais próprias. Isso equivale a dizer - é bom ressaltar -
que se repelem o.s paternalismos demagógicos, que acenam com promessas mira
bolantes de uma seguri'dade social total, embora antevendo que tais promessas, 
por serem absolutamente inviáveis, não poderão ser cumpridas, e levarão ao 
descrédito o próprio sistema previdenciário como um todo. 

Por essa razão, sensata e realística, o Governo diz que o novo Ministério 
tomará as providências destinadas a ampliar, progressivamente, a ação de pro
teção soci'al da comunidade, para atingir novos grupos sociais, principalmente 
os situados na faixa de maior pobreza, mas evitando qualquer tendência pre
judicial à preservação do crescimento econômico acelet•ado, proscrevendo ati
tudes paternalistas incompatíveis com o modelo econôn1ico, social e politico da 
Revolução. 

Opinamos pela aprovação do Projeto, nos termos en1 que o Poder Executivo 
o encaminhou ao exame do Congresso Nacional. 

t o parer.er. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador HelvicUo 
Nunes o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. HELVíD.JO NUNES (Para. emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Projeto de Lei em exame é d·e iniciativa do Poder Executivo e foi 
encaminhado ao Congresso com a Mensagem n.o 111/74 e obteve, na Câmara 
dos Deputados, pronunciamentos favoráveis das Comissões de Constituição e 
Justiça, Serviço Público Civil e Finanças. 

O art. 1.0 dá nova redação aos arts. 32, 35 e 36 do Decreto-Lei n.o 200, de 
1967, que dispõem sobre a organização da Administração Federal. 

Pela redação dada ao art. 32, à relação dos órgãos integrantes da Presidência 
da República são acrescidos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e a Se
cretaria de P'lanejamento. 

Consoante o novo texto do art. 35, o número dos Ministérios fica elevado a 
dezess·eis, em conseqüência do desdobramento do atual Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. O novo Ministério será o da Previdência e Assistência Social, 
ficando a antiga denominação reduzida a Ministério do Trabalho. 

Finalmente, no art. 36, a modificação redaclonal Introduzida importará na 
substituição, na parte final do caput, da expressão: "Ministro do Planejamento e 
Coordenação Geral", por "Ministro de Estado, Chefe da Secretaria do Plane
lamento". 

A exposição firmada pelo Senhor Presidente da República, que integra. o 
documentário da Mensagem, compreende sucintas, mas esclarecedoras, consi
derações, justificadoras das alterações propostas. 

Diz esse documento que se realizou, a partir de 1964, substancial progresso 
na institucionalização do sistema nacional de planejamento, compreendendo as 
atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa, na forma. 
consubstanciada no Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 19617. 

A experiência acumulada nos últimos dez anos - é o texto citado, ainda, 
que o diz - revela, agora, ser possível dar um passo adiante no roteiro aberto 
pelo Decreto-Lei n.o 200, de 1967, principalmente quanto à administração da poli
tica econômica, para conferir-lhe sentido mais global e orgânico, sob a supervisão 
do Presidente da República. 

A orientação adotada no Projeto está coerente com a concepção modema de 
política econômica, que não considera Isoladamente o uso de Instrumentos, como 
as políticas fiscal, monetàrla, de preços, de salàrlos, de balanço de pagamentos, 
nem a ação dos Ministérios mais dlretamente envolvidos no esforço de cresci
mento. 
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Para assegurar a preservação da orientação geral de Governo, traduzida 
no Plano Nacional de Desenvolvimento, pondera, ainda, a Exposição de Motivos: 
"convém dotar a Presidência da República de dois outros órgãos de ass·essora
mento imediato, no caso, o que se denominará Conselho de Desenvolvimento 
Ecol'!.ómico e a Secretaria de Planejamento, esta última resultado da transfor
maçao do atual Ministério do Planejamento e Coordenação Geral". 

A ação do Conselho de Desenvolvimento Económico poderá propiciar maior 
flexibilidade e amplitude de ação dos órgãos governamentais, bem como o asses
soramento coordenado para a formulação da politica económica. 

No que se refere ao desdobramento do atual Ministério do Trabalho, a me
dida foi justificada pela multiplicidade e pela diversidade de assuntos que hoje 
estão na área de competência dessa Secretaria de Estado. E, ainda, por haver-se 
alçado ao mais alto nível das prioridades de Governo a dimensão social do 
desenvolvimento, orientação que exige a pronta criação de um Ministério espe
cifico. 

Há, em todos os países com acelerado processo de mudança, como é o caso 
do Brasil, um constante descompasso entre a trepidante realidade sócio-econó
mica ·e a estrutura administrativa implantada. Essa estrutura, sujeita a impactos 
permanentes, tendo a desatualizar-se com rapidez, fato que constitui sério en
trave ao desenvolvimento. 

As impPrtantes alterações ora propostas pelo Senhor Presidente da Re
pública atendem, sem dúvida, a essa nec·essidade de adequar a máquina insta
lada às atuais necessidades e funções do interesse nacional. 

A inclusão do Conselho de Desenvolvimento Económico e da Secretaria de 
Planejamento entre os órgãos de assessoramento direto, dotará o Presidente da 
República de valioso instrumental para a formulação, em base de segurança, 
das medidas que estão sendo ou que venham a s·er exigidas, pelo próprio pro
cesso do crescimento nacional. 

A transformação do Ministério do Planejamento em Secretaria de Plane~ 
jamento. mantido seu titular na categoria de Ministro d.e Estado, atende, sem 
dúvida, à conveniência de melhor colocação hierárquica do órgão, no complexo 
painel organogramático da alta administração pública fed·eral. 

Na verdade, um órgão que elabora planos administrativos para serem ado
tactos e cumpridos por todos os Ministérios, nas respectivas áreas de ação, não 
deve ser, também, um Ministério. Sua colaboração no preparo dos programas e 
no aperf.eiçoamento das estruturas responsáveis pela sua implementação ocorrerá 
em escala maior, no limite em que ele funcionar como atlvo núcleo de trabalho 
técnico, portanto, inserido na própria área da Presidência da República, que 
representa, como se sal>e, o escalão administrativo mais alto do Estado. 

Quanto ao desdobramento do Ministério do Trabalho, todos reconhecem ser 
medida que visa a entregar a Secretarias distintas numerosos encargos de duas 
natur·ezas, até agora concentrados num só espaço administrativo, com prejuízos 
notórios para os fins de interesse público a alcançar. 

Sob o enfoque do econômico, qualquer alteração prevista para uma estru~ 
tura administrativa merece especial consideração. Admitindo-se que acarrete 
aumento de despesa - e sempre traz algum, de imediato - resta saber se esse 
investimento de recursos é, de fato, r·eprodutivo. Ainda, cumpre ·examinar~se, 
tecnicamente, as novas estruturas implantadas reunirão melhores condições de 
ação do que as que existiam antes de seu advento. 

Reconheço que a eventual elevação das despesas, se formalizadas as modi
ficações de que trata o Projeto, será Irrelevante. Não está em jogo, no caso, 
praticamente, a criação de novos serviços, muito menos o aumento numérico dos 
contingentes humanos, ora mobilizados na faixa extensa de atividades adminls~ 
tratlvas, sobre a qual incidirão ns modificações propostas. 

Trata-se, em linl1as gerais, de um deslocamento horizontal de serviços exis~ 
tentes, em função do que foi sugerido pela ·experiência acumulada nestes dez 
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anos de aplicação do planejamento acl.ministrath"O pelos Governos Revolucio
nários. O objetivo c·erto a atingir é o maior rendimento da administração, 
fundamental, acrescente-se, para que se logre, também, o desenvolvimento em 
todos os sentidos, inclusive no económico. 

A melhor condução da política previdenclária e assistencial - idéia pre
sente na criação do Ministério da Previdência - traz, igualmente, é oportuno 
frisar, evidentes implicações positivas, no que S·e refere à valorização da popu
lação, matéria-prima e riqueza básica de uma Nação. Bom regime de previ
dência e satisfatórios serviços assistenciais terão, por certo, a curto prazo, reper
cussão direta no aumento da produtividade nacional. 

Id-entifico, assim, na faixa do projeto analisado, extensas e consistes razões 
de Interesse público, que o justificam plenamente e apóiam o Parecer, que con
clui pela aprovação do Projeto. 

É o Parecer. 
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 

Virgílio Távora, para emitir Parecer em nome da Comissão de Finanças. 
O SR. VIRGiLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sir. Presidente, Sns. 

Senadores: 

Vem a esta Comissão de Finanças, para exame e Parecer, o texto do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 1.806-A, de 1974, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, que "dispõe sobre a criação, na Presidência da Repú
blica, do Conselho de Desenvolvimento Econômlco e da Secretaria de P1aneja
mento, sobre o desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
e dá outras providências", com o que pretende o Poder Executivo dar seqüência 
à reestruturação da Administração Fed·eral, reformulando alguns dispositivos do 
Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967 (Lei de Reforma Administrativa), 
a fim de melhor adequá-las às atuais necessidades de coordenação, especialização 
e dinamização da administração pública. 

Os dispositivos alterados pelo Projeto de Lei ora estudado são os arts. 15, 
§ 1.0 , 32, 3·5, 36 e 39, sendo revogado o item I do art. 199, tudo objetivand.o a 
criação do Conselho de Des·envolvimento Económico, a transformação do atual 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral em Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República e a criação do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, pelo desdobramento do atual Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. Por outro lado, não podemos deixar de consignar, sem embargo de a 
matéria não ser pertinente com a competência desta Comissão, que a criação 
deste órgão, isto é, do Conselho de Desenvolvim·ento Económico, a transforma
ção do atual Ministério do Planejamento em Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, vai permitir, por sua possibilidade de enfeixar todas 
as decisões no setor económico-financeiro, numa única dlretriz, outra dimensão 
a condução da nossa política económico-financeira. 

Outras disposições do Projeto de Lei em exame estabelecem normas ten
dentes a complementar os artigos altel'ados, estabelecendo encargos e atribuindo 
recursos orçam·entários. 

Assim, em decorrência do d·esdobramento do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social, as áreas de competência específica dessa Secretaria de Estado são 
distribuídas entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Pr·evidência e 
Assistência Social, cabendo a cada um os recursos orçamentários alocados às 
unidades orçamentárias contempladas no vigente orçamento, conforme sua nova 
subordinação ministerial (art. 2.o do Projeto de Lei n.0 1.806-A/74>. 

Muito sabiamente, aqui frisamos a Mensagem se cingiu, única e· exclusiva
mente, neste ponto: a divisão de competência entre os dois Ministérios, dei
xando ao Executivo a missão da estruturação da nova Pasta. 

Por outro lado, à nova Secretaria do P'lanejamento, órgão de assessoramento 
da Presidência da República, são transferidos os recursos orçamentários atri
buídos ao atual Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, ou sob sua 
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supervisão, bem como a gestão dos Fundos administrados pelo MPCG (art. a.o, 
§ 2.0), 

Pelo exposto, verifica-se que, do ponto de vista financeiro isto é quanto aos 
recursos necessários à consecução das medidas d·eterminadas' no Projeto de Lei 
em exame, estão eles previstos e já consignados no Orçamento vigente, nada 
hav!!ndo, portanro, que o desaconselhe, sendo o nosso Parec-er pela sua apro
vaçao. 

O SR. PR~SIDENTE. (Paulo Torres) -.Os Pareceres são favoráveis. Comple
tada a instruçao da materia, vai-se passar a sua apreciação. Sobre a mesa emen-
áas que serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. ' 

São lidas as seguintes 

E:MENDAS DE PLENARIO AO PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 28, de 1974 

EMENDA N.o 1 
Altere-se o texto do Projeto de Lei da Câmara n.o 28, de 1974, da seguinte 

forma: 
a) Acrescentando no art. 35, caput, entre "Ministério das Comunicações" e 

"Ministério da Marinha", a expressão: "Ministério do Turismo". 
b) Incluindo dois artigos, entre os artigos de números 8 e 9, com as seguin

tes redações: 
I - "É transferido da área de competência do Ministério da Indústria e do 

Comércio para a do Ministério do Turismo o assunto "Turismo", mencionado no 
Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 39, MIC, item V. 

Parágrafo primeiro - O Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasi
leira de Turismo (EMBRATUR), criados pelo Decreto-Lei n.0 55, de 18 de novem
bro de 1966, ficam subordinados ao Ministério do Turismo. 

Parágrafo segundo - É criado o cargo de Ministro de Estado para os Assun
tos do Turismo. 

II- "Cento e vinte dias após a instalação do Ministério do Turismo, o Poder 
Executivo enviará Projeto de Lei ao Congresso, propondo a estruturação dessa 
Secretaria de Estado e a Política Nacional de Turismo a ser por ela dinamizada." 

Justificação 
o quadro organogramático de um Estado deve, invariavelmente, refletir a 

conveniência política, econômica -e social da Nação. 
É da ma~or importância, para o interesse público, que não existam órgãos 

ociosos consumindo recursos e não oferecendo contribuição positiva ao processo 
do desenvolvimento nacional. 

Do mesmo modo, não devem faltar numa Administração Pública aquelas agên
cias d·estinadas à prática de ações e à implementação de programas que atendam, 
numa ordem de prioridades sociais, a determinados objetivos que exprimem, no 
exato momento em que estão sendo considerados, a conveniência mais alta do 
Estado e da Nação. 

Ora a estrutura governamental brasileira ressente-se, de há muito, da au
sência de um Ministério do Turismo. E isso nos vem trazendo prejuízo consi
derável. 

o turismo a chamada indústria sem chaminés, é Imensa fonte de recursos 
para numerosos países. São grandes beneficiários dela, por exemplo, entre outros, 
os países da Europa Ocidental, o Líbano, o México e a Argentina. 

Nosso país tem, como ninguém ignora, grande potencialidade turística. Pos
suímos Inúmeras belezas naturais, velhas cidades ricas em monumentos histó-
ricos, festas e tradições populares, feiras de artesanato e o próprio espetáculo ~ 
empolgante de um pujante país moderno, explodindo em trabalho e progresso, 
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dentro de um quadro - singular, neste mundo conturbado em que vivemos - de 
ordem pública e de estabilidade institucional. 

Mas, nenhum pais consegui! intensificar o turismo no seu território, elevando 
o afluxo de estrangeiro, sem implantar e aprimorar aquilo que constitui a cha
mada infra-estrutura turística. 

Reside na falta dessa infra-estrutura a grande deficiência brasileira no setor 
turístico. Pode-se constatar essa ausência de diferentes modos. Em primeiro 
lugar, pelo excesso de burocracia que bloqueia a liberdade de movimentos do tu
rista estrangeiro, desde o instante em que ele aqui desembarca. 

Mas, não é só isso. A rede hoteleira do País apresenta falhas diversas, seja 
quanto à capacidade dos estabelecimentos, à localização, aos preços cobrados ou 
à qualidade dos serviços oferecidos. São, também, escassos os restaurantes de 
bom nível nos lugares de interesse turístico. E faltam, ainda, aquelas organiza
ções comerciais, tão numerosas e eficientes na Europa, dotadas de pessoal pre
parado responsáv·eis pelas promoções turísticas de todos os tipos e pela prestação 
de serviços aos que fazem turismo. 

No Brasil, infelizmente, o que prevalece é uma generalizada e contraprodu
cente exploração do turista estrangeiro. Enganado e explorado aqui, de mil 
modos, vitimas, às vezes, até de agressões físicas - pela falta de segurança poli
cial em nossas cidades - ele, ao voltar para seu pais de origem, entrega-se, com 
veemência à antipropaganda do Brasil ... 

Não existe no Brasil, é sempre oportuno repetir, a indispensável mentalidade 
favorável ao turismo. E não existe, em parte, por não termos uma política na
cional de turismo, formulada e conduzida em plano ministerial. 

As diretrizes firmadas e os órgãos criados pela Lei n.0 5. 759, de 3 de dezembro 
de 1971 (Conselho Nacional de Turismo e EMBRAT'UR), não vêm dinamizando o 
setor, ao nível certo do interesse público. 

Por esses motivos, as mesmas razões ligadas ao aperfeiçoamento da máquina 
governamental que justificam a criação do Ministério da Previdência Social fun
cionam, em nosso entender, também, a favor da criação do Ministério do Turismo. 

Ao apresentar esta ·emenda estamos, ainda, procurando corresponder àquele 
desejo manifestado pelo Senhor Presidente da República, de que não falte ao 
Poder Executivo Federal a colaboração sincera e efetiva dos outros Poderes da 
Nação. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 

EMENDA N.0 2 
Altere-se o texto do Projeto de Lei da Câmara n.0 28, de 1974, da seguinte 

forma: 
a) Acrescentando no art. 35, caput, entre "Ministério da Educação e Cultura" 

e "Ministério do Trabalho", a expressão "Ministério dos Desportos". 
b) Incluindo dois artigos, entre os artigos de números 8 e 9, assim redigidos: 
I - "É transferido da área de competência do Ministério da Educação e 

Cultura para a do Ministério dos Desportos, o assunto "Desportos', mencionado no 
Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 39, MEC, item IV. 

Parágrafo primeiro - o Conselho Nacional de Desportos, criado pelo Decreto
Lei n.O 3 .199, de 14 de abril de 1941, fica subovdinado ao Ministério dos D·espor~os. 

Parágrafo segundo - É criado o cargo de Ministro de Estado para os Des
portos. 

II - "Cento e vinte dias após a instalação do Ministério dos Desportos, o 
Pod·er Executivo enviará Projeto de Lei ao Congresso, propondo a estruturação 
dessa Secretaria de Estado e a Política Nacional do Desenvolvimento dos Despor
tos a ser por ela dinamizada. 
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Justificação 
O esporte é uma das mais antigas e importantes atlvidades humanas. Sua 

ocorrência, em qualquer sociedade, tem sempre duplo sentido. Em primeiro lugar, 
indica estar havendo um desvio de agr.essividade no comportamento dos seres hu
manos - e isso exprime progresso social, no caminho da civilização. Em segun
do lugar. mostra estar a população envolvida em saudãvel processo de aprimora
mento físico. E isso vem a significar não apenas homens e mulheres mais aptos 
para o trabalho e para a procriação. mas, também, toda uma nação em melho
res condições para mobilizar recursos humanos, com vistas a uma eventual ação 
militar de defesa. 

No mundo greco-romano, os esportes estavam estreitamente ligados à vida 
públ'ca. Eles eram então, em certo sentido, vinculados às práticas religiosas e 
culturais de coletividade. As grandes festas que incluíam jogos rituais entravam 
no calendãrio cívico da Cidade ou do Estado e sempre contavam com a presença 
dos dignatários e a participação maciça do povo. 

Nes.te século tem havido, desde o princípio, uma tendência constante dos Go
vernos a sistematização do preparo físico das novas g.erações, inclusive através do 
estímulo à prãtica dos jogos esportivos. A civill!Zação da técnica, da abundância e 
do consumo tem na ênfase dada ao esporte uma de suas características. 

Gigantescos estádios erguem-se hoje, por toda a parte, e as competições es
portivas contam sempre c<Jm a presença e o entusiasmo de imensas multidões. 

Esse é, sem sombra de dúvida, um aspecto positivo de nossa tempo. E no 
quadro ecumênico os sucessos esportivos alcançados pelas Nações estão sendo 
fatores promocionais de Importância mais alta para as mesmas. 

Situa-se, assim, na faixa do interesse nacional estabelecer condições propí
cias à difusão das práticas esportivas. 

Para que essas condições sejam estabelecidas no Brasil. na escala necessária, 
carecemos ainda d·e uma adequada estrutura administrativa. E essa é, exata
mente, a lacuna que estamos procurando eliminar, no oportuno momento em que 
se examina nesta Casa projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, ampliando o 
número de Ministérios. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 

EMENDA N.0 3 

Altere-se .a Projeto de Lei da Câmara n.o 28, de 1974, da seguinte forma: 

Inclusão no art. 7.0 . em seguida ao Item II, de novo Item, que será o III, mo
dificando-se a numeração dos demais, e, no mesmo artigo. de parãgrafo único. 
Essas disposições serão assim redigidas: 

"III - na formulação da política de defesa do consumidor, desde a defi
nição de seus direitos à Implementação das medidas que garantam o 
efetivo exercício d.os mesmos." 

• o. o. o ••••••• o o ••••••••••••••• o ••••• ' ••• o o ••••••• o ••••••••••••••••• o ••••• 

"Parágrafo único - Em prazo não superior a cento e vinte dia~, a partir 
do iníc'o da vigência desta Lei, o Poder Executivo encaminhara ao Con
gresso Nacional projeto de lei, criando agência governamental que inte
gre mecanismos de ação destinados a atender aos assuntos compreendi
dos na faixa do Item III deste artigo." 

Justificação 

Antes da Primeira Guerra. a ênfase das políticas econômlcas dos Estados era 
predominantemente no sentido da compressão. 

Procurava~se conter o aumento da produção, em qualquer setor. Era preciso 
caracterizar uma permanente pressão da procura sobre a oferta, com vistas à 
defesa dos preços. o consumo era desestimulado; a alta dos : era 

• 

; 

.. 
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tida por todos os meios. O crédito bancário era uma facilidade quase Inacessível 
a quem não estivesse incluído no clube pequeno e fechado dos que auferissem 
rendimentos mensais su)>eriores aos da maioria social. Em outras palavras: só 
os que já dispunham de um forte poder aquisitivo, em termos relativos teriam 
a possibilidade de aum-entá-lo ainda mais, com a ajuda de um banco. ' 

A sociedade humana era, então, dividida em dois grupos desiguais: o pri
vilegiado, dos que podiam consumir ilimitadamente, desde o alimento aos mll 
gadgets produzidos na indústria; e o grup•o majoritário, alijado da mesa do con
sumo, s!lencioso contemplador de vitrines, em)>enhado na luta obscura e Inglória 
na qual vencer não significava mais do que simples sobreviver. 

Era um quadro de extrema Injustiça social, conflitante com a su)>Osta demo
cracia política de que falavam as constituições, com arrogante Insistência. 

As duas guerras mundiais da primeira metad-e do século e a grande depres
são econômlca dos anos 30 colocaram a problemática económica sob novo enfo
que e as velhas concepções, que preconizavam o freio sistemático ao crescimento, 
ced·eram lugar a outras, que preconizam, exatamente, a conveniência pública de 
acelerá-lo. 

O objetivo passou a ser, em toda parte, aumentar o volume de produção, 
baixar o custo dessa produção e expandir o mercado interno e externo para ela. 
A dinamização do processo económico beneficiaria a todos. 

O aumento da produção e a r-edução de seu custo foram logo alcançados, 
graça ao progresso tecnológico. Atingiu-se, sem demora, alto grau de raciona
lidade no aproveitamento das matérias-primas e na sua transformação indus
trial. 

Cresceram os estoques, por toda parte, tanto dos produtos agrícolas utili
záveis para alimentação humana, como dos múltiplos b-ens de consumo elabo
rados pelas indústrias. 

Há, a'nda, no quadro social, pobres e ricos, é verdade; perduram algumas das 
d·esigualdades daquele tempo, não distante, em que uns poucos tinham tudo e 
uma grande massa não tinha quase nada - mas, apesar disso, sem qu-e as reais 
condições de vida tenham melhorado para todos, houve uma indiscutível eleva
ção do nível de consumo, em termos sociais globais. 

Ant'gamente. as faces principais do homo economicus, face à sociedade, eram 
só aquelas que exprimiam o produtor e o contribuinte. 

Hoje, a grande participação dos indivíduos no processo social é principal
mente através do consumo. E a notoriedade do fato é de tal ordem, que se está 
chamando ao que se passa no painel mundial, em nossos dias, de civilização do 
consumo.· 

Não estamos aqui, evidentemente. a dizer coisas novas, mas, apenas ali
nhando dados, na tentativa de encadear um necessário raciocínio justificador 
para o que ora propomos. 

Essa civilização do consumo basea-se, como ninguém ignora, numa imensa 
estrutura de produção. E essa estrutura- também um fato que a ninguém passa 
despercebido - é alvo, em todos os países, de uma atenção permanente dos go
vernos. 

As politicas económicas nacionais estão hoje, em toda parte, voltadas para 
o desenvolvimento. Para o aumento da produção e do comércio, interno ou exter
no. E o elemento de sustentação em que se baseia tudo isso outro não é, senão, a 
rigura isolada, modesta, sil-enciosa, oprimida, indefesa, humilde - do consu
midor. 

O consumidor é, em toda parte, um constante espoliado. A publicidade leva-o 
a comprar artlgos, sem os quais poderia muito bem sobreviver. A mesma publi
cidade faz com que ele troque periodicamente os modelos cl.e carros, de geladei
ras, de tel-evisões -e de outras charangas, ~·em razó·es de ord•em técnica ou económi
ca que justifiquem Isso, de um modo convincente. 
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Mas, a cilada contra o consumidor não pára aí. Ele é enganado, também, na 
qualidade e na segurança dos produtos. Para citar exemplos brasileiros, lem
brarei que os carros fabricados no Brasil não são dotados, na sua estrutura, de 
dispositivos de segurança exigidos por Lei nos veículos das mesmas marcas fa
bricados em outros países. 

Também as indústrias de bebidas aqui sediadas empregam processos de fer
mentação e utilizam ingredientes nos seus produtos, cuja nocividade à saúde hu
mana dispensaria o esforço de uma demonstração. 

A indústria farmacêutica, por sua vez (de cujos excessos me ocupei detida
mente, em Projeto de Lei específico), é outra área quente, de múltiplos abusos 
perpetrados contra a desamparada ln tegrldade física e financeira dos usuários de 
seus produtos. 

E poderíamos, ainda, mencionar a imensa farsa dos crediários a perder de 
vista e a flagrante desonestidade das garantias que, praticamente, não garantem 
nada. 

Não basta criar mecanismos e implementar políticas, com vistas a zelar pela 
normalidade do abastecimento dos produtos destinados à alimentação. A neces
sidad·e de uma efetiva defesa do consumidor está longe de esgotar-se aí. 

Mesmo bem alimentado (por hipótese), o consumidor ainda é uma vítima 
indefesa, sob muitos aspectos, a pedir, no silêncio, que o defendam. Contra a 
ganância; o logro constante dos maus produtos; a exploração industrial e comer
cial sob todas as formas. 

Abrir caminho para o indispensável estabelecimento dessa proteção ampla, 
em que nunca se pensou com objetividade no Brasil, constitui exatamente o sim
plório objetivo desta emenda - que julgamos em perfeita conexão com os meri
tórios fins de interesse público do projeto governamental a que se destina. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 

EMENDA N.0 4 

Acrescenta-se artigo entre os de números 8 e 9, assim .redigido: 
- "O Minis.tério da Previdência Social fará Projeto de Lei, a ser enca
minhado ao Congresso até cento e oitenta (180) dias, a partir do início 
da vigência doesta Lei dispondo sobre a uniformização do regime de 
aposentadoria inclusiv~ contagem de tempo de serviço não-coincidente, 
com recliprocidad·e de efeitos, para os segurados do IiNPS e do IPASE." 

Justificação 

o parlamentar, em cantata dlreto e permanente com ~ opinião públic!L, tem 
possiblliáades de manter-se bem informado sobre E-S multlp~as aspiraçoes ou 
reivindicações populares, em processo de fermentaçao. 

A medida formalizada através desta emenda correspon~e1 exatamente, a 
uma reivindicação alimentada .por muitos milhares de patnctos, de tod·os os 
Estados da Federação, conforme constatei. 

As razões justificadoras do que proponho si.tuam-se no domínio do óbvio. 
Nenhuma sociedade nacional deve s-er. constitmda de compartimentos estan
ques contendo cidadãos de graus hierarqulcos diferen~es. com.o diz a Consti
tuição todos os cidadãos são iguais perante a Lei e nao se eJtPllca:m, sob ne
nhum' aspecto, restrições discriminatórias aplicadas a muitos ou alguns, com 
privilégios para terceiros. 

o trabalho é um direito de todos. A contraparti.da das. garantias previ
<lenclárlas assegurada pelo Estado aos que trabalham e, tambem, ampla. Todas 
as espécies de tra:balho - manual, técnicq_ ou intelectual - devem ser consi
deradas em nível de !guald•ad·e (Gonstltulçao, art. 165, Item X\'H) .e. assim, os 
que as executam devem ser tratados da mesma manelva, sem prlvlleglos ou ex
ceções. 

• 
" 

... . .. 
I .. 
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Nesta ordem de Idéias, é Incompreensível o que ocorre, pelas disposições 
legais vigentes, sobre a slstemátlc!11 da a-posentadoria aplicável aos que se su
bordinam ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. e aos que têm 
contratos de trabalho sob regime da OLT, dentro ou fora d'a área administra
tiva estatal. 

Quem é funcionário públlco e passa; à empr.esa priva~a interrompe a con
tagem de seu tempo de serviço e inicia, na estaca zero, outra contagem. E com 
quem migra da empr-esa privada para o serviço púbUco acontec.e o mesmo. 

É um impedimento destituído de lógica, que não apenas prejudica a: cidadãos 
que, por interesses profissionais, financeiros ou pessoais stricto sensu, deseja
riam adotar um tipo de trabalho ao qual melhor se ajustassem, como, também, é 
Iesh:v ao Interesse da so·cleda-d'e, como um todo, que deixa d·e beneficiar-se com 
a elevação ~a produtividade de quantos mudassem de soetor, ou de regime de 
trabalho, cedendo aos imperativos da vocação e da c·onveniência própria, 

ll:, a meu ver, um princípio de racionalidade e de justiça que está em jogo. 
A tramitação do presente Projeto, ãe iniciativa governamental, crLando uma 
Secretaria de Estado soment-e para atender aos assuntos previd.enciárlos e as
sistencia1s - assinala o momento certo, no meu entender, palia equacionar e 
sugerir soluçõ·es outras no universo com ela relacionado, para o pl-eno atendi
mente a rehindicações da importância e da licitude desta, consubstanciada 
na presente emenda. 

Sala da:s Sessões, 2•5 de abril de 1974. - Vasconcelos Torres. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)- Em discurssão o Projeto e as Emendas. 
se nenhum d'os Srs. Senadores dese·jar f,azer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. (!Pausa.) Encerrada. 
Encerrada a discussão da matéria em regime de urgência, com apresenta

cão d·e emendas, nos termos d•o inciso I do art. 386 do Regimento Interno, as 
Comissões proferirão os Pareceres imediatamente. 

Solicito ao nobre Senador Ita'ívio coelho· o Parecer da comissão de Cons
tituição e Justiça sobre o Projeto e as Emendas. 

O SR. ITALíVJO COELHO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o nobre 
Senador Va'Sconcelos Torres apresentou ao Projeto de Lei quatro Emendas. A 
primeira vis.a ao seguinte: 

Inclusão no art. 7.0 , em seguida ao item II, de novo Hem, que será o :m, 
modificando-se a num-eração dos demais. e no m-esmo artigo, de parágraJo 
único. Essas disposições serão assim redigi~as: 

"ill - na formulação da política: de defesa do consumidor, desde a de
finição de seus direi.tos à implementação· das medidas que garantam o 
efetivo exercício dos mesmos." 
••••••• o ••• o ••••••••• o ••••••• o ••••••• o •••• ' ••••••••••• o • o •• o •••••••••• o • 

"Parágrafo único - Em prazo não superior a cento e vinte dia~. a partir 
do início da vigência desta Lei o Po~er Executivo encaminha;ra ao oon
gresso Nacional projeto de lei,' criando agência gov•ernamental que inte
gr·e mecanismos de ação destinados a atender aos assuntos compl.'een
didos na faixa: do item III deste artigo." 

Data vcnia, Sr. Presld'ente, parece-me que esta emenda é inconveniente e 
!nconst!.tucional. 

Inconv·eniente, porquanto ela cria uma discriminação dentre brasileiros na 
sistemática do Projeto de Lei ora apresentado, que é d·a; maior importância e 
que estabelece a estrutura mesmo do funcionamento do Poder Executivo, estru
tura esta estudada e bem dimensionada e que dev.e ser respeitada. Daí, a in
conveniência da Emenda:. 

1!: inconstitucional porque determina, no seu parágrafo único, que o Executivo 
cumpra determinações d·esta L~i, criando agência governamental e, por conse
guinte, ingerindo na orgnnizaçao do Poder Executivo. 
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Por essa razão, parece-me lnconstltuclona:l esta presente Emenda. 
A segunda emenda, t·ambém de autoria do nobre senador Vasconcelos Torres, 

reza: 

Altere-se o texto do Projeto de Lei da Câmara n.O 28, de 1974, da se-
guinte forma: . 

a) Acrescentando no art. 35, caput, entre "Mini.stérlo da:s oomunlcações" 
e "Minis·tério da Marinha", a expres,são: ;'Ministério do Turismo". 
b) Inc:ulnd'o dois artigos, entre os artigos de números 8 e 9 com as se-
guln tes r e dações: ' 

I - "É transferido da área de competência do Ministério da Indústria 
e do comércio para a: do Ministério do Turismo o assunto "Turismo", 
mencionado no Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 39, 
MIC, Item V. 

Parágrafo primeiro - O Conselho Nacional de Turi.smo e a Empresa Bra
sileira de Turismo (EMBRATURl, criados pelo Decreto-Lei n.o 55, de 
18 de nov.embro de 1966, ficam subordlnad•os ao Ministério do Turismo. 
Parágrafo segundo - É cria;do o cargo de Ministro de Estaldo para os 
ft..ssuntos do Turismo. 

II - "Cento e vinte dias após a instalação do Mlnis.térlo do Turismo, o 
Poder Executivo enviará Projeto de Lei ao Congresso, propondo a estru
turação dessa Secretaria d·e Estado e a Política Naciona:l de Turismo a 
ser por ela dinamizada." 

Os argumentos e as razões do Parecer, Sr. Presidente, parecem ser os mes
mos. Primeiramente é criado mais um Ministério, pela: emenda, ferindo a es
trutura e a sistemática d·e organização constante do Projeto do Executivo. E 
criando um Ministério, criam-se, também, despesas. Ela é, por conseguinte, 
inconveniente porque fere a estrutura do Projeto de Lei .e é inconstitucional 
porque gera despesas. Ist·o no caput do a:rtlgo. E os demais itens do artigo são 
todos desdoObramentcs do corpo principal do artigo da emenda, razão pela qual 
dou Parecer contrário ao artigo e a todos os seus itens. 

Há uma terceira emenda ao Projeto, também de a:utori~. do nobre Senador 
Vasconcelos Torres, que reza: 

Acrescente-se no art. 35, caput, entr·e "Ministério da Educação e Cultura" e 
"Ministério do Tra·balho", a expressão: "·Ministério dos Desportos". 

Esta emenda é igualmente lnconstltuclonal e inconveniente pelas mesmas 
razões do parecer à Emenda n.0 2. 

A quarta Emenda, Sr. Presidente, também de. autoria: d'o nobre Senador 
Vasconcelos Torres, propõe o seguinte: 

Acrescente-s·e artigo entre os de números 8 e 9, assim redigido: 
- O Ministério da Previdência Soci.al fará projeto de lei, a ser ·encaminhado 

ao Congresso até cento e oitenta (1180) dias, a pa:rtlr do iníeio da vigência desta 
lei, dispondo sobre a untformização do regime de aposentadoria, inclusive con
tagem d·e tempo d'e s'erviço não-coincidente, com reciprocidade de efeitos, para 
os segur.ados do IiNPS e do IPA.SE. 

Esta Emenda, Sr. Presidente, é também inconveniente, por.quanto no Pro
jeto em exame nesta: Casa está perfeitamente e.struturada toda a atlvidade do 
novo Ministério da Previdência Social e parece-nos nada mais deva ser acres
centado. Por essa razão, julgo essa Emenda Inconveniente. 

Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão d.e Consti

tuição e Justiça é pela constitucionalidade e jurldicidade do projeto ·e pela in
constitucionalidade das emendas, razão pela qual estas deixam de ser submetidas 
às demais Comissões, nem s·erão submetidas a votos, nos termos do inciso XVIII 
do art. 338 do Regimento Interno. 
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Passa-se agora à votação da matéria. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. 

(\Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o Projeto a,provado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 28, DE 1974 
(n.0 1.806-B/74, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação, na Presidência da República, do Conselho 
de Desenvolvimento Económico e da Secretaria de Planejamento, sobre 
o desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Os arts. 32, 35 e 36 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro 

de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 32 - A Presidência da Repúbllca é constituída essencialmente 
pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Mllitar. Também dela fazem parte. 
como órgãos de assessoramento imedia,to do Presidente da República: 
I - Conselho de Segurança Nacional. 
II - COnselho de Desenvolvimento Económico. 
III - Secretaria de Pla,nejamento. 
IV - Serviço Nacional de Infonnações. 
V - Estado-Maior das Forças Annadas. 
VI - Departamento Administrativo do Pessoal Civil. 
VII - Consultaria-Geral da República. 
VIII - Alto Comando das Forças Annadas. 
Parágrafo único - O Che,fe do Gabinete Civil, o Chefe do Gabinete 
Militar, o Chefe da Secretaria de Planejamento, o Chefe do Serviço 
Nacional de Informacões e o Chefe dD Estado-Maior das Forças Arma
das são Ministros de.Estado titulares dos respectivos órgãos." 
"Art. 35 - Os Ministérios são os seguintes: 
Ministério da Justiça 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério da Fazenda 
Ministério dos Transportes 
Ministério da Agricultura 
Minis,tério da Indústria e do Comércio 
Ministério das Minas e Energia 
Ministério do Interior 
Ministério da Educacão e Cultura 
Ministério do Trabalho 
Ministério da Previdência ·e Assistência Social 
Ministério da Saúde 
Ministério das Comunicações 
Ministério da Marinha 
Ministério do Exército 
Ministério da Aeronáutica 
Parágrafo único - Os titulares dos Ministérios são Ministros de Estado 
(art. 20) ." 
"Art. 36 - Para a·uxil!á-lo na coordenação de assuntos afins ou inter
dependentes, que inter,essem a mais de um Ministério, o Presidente da 
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República poderá incumbir de missão coo,rdenadora um dos Ministros 
de Estado, cabendo essa missão, na ausência de designação específica, 
ao Ministro de Estado, Chefe da Secr.etaria de Planejamento. 
§ 1.~-: O Ministro Coordenador, sem prejuízo das atribuições da Pasta 
ou orgao de que for titular, atuará em harmonia com as instruções 
emanadas do Presidente da República, buscando os elementos necessá
rios ao cumprimento de sua missão, mediante cooperação dos Ministros 
de Estado, em cuja área de competência estejam compr.eendidos os 
assuntos objeto de coordenação. 

§ 2.0 
- O Ministro Coordenador formulará soluções para a decisão 

final do Presidente da República." 
Art. 2.0 -Os assuntos que constituem a área de compe·tência do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social, especificados no art. 39 do Decreto-Lei n.0 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, são assim desdobTados: 
Ministério do Trabalho 

I - Trabalho; organização profissional e sindical; fiscalização. 
II - Mercado de trabalho, política de emprego. 
III - Política salarial. 
IV - Política de imigração. 
V - Colaboração com o Ministério Público, junto à Justiça do Trabalho. 

Ministério da Previdência e Assistência Social 
I - Previdência. 
II - Assistência Social. 
Art. 3.0 

- Incumbe ao Conselho de Desenvolvimento Econômlco assessorar 
o Presidente da República na formulação da política ec-onômlca e, em especial, 
na coordenação das atividades dos Ministérios interessados, segundo a orienta
ção geral definida no Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Art. 4.0 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico será presidido pelo 
Presidente da República e inhgrado pelos Ministros de Estado da Fazenda, da 
Indústria e do Comércio, da Agricultura e do Interior e, como· seu Secretário
Geral, pelo Ministro de Estado, Chefe da Secretaria de Planejamento. 

§ 1.0 - Outros Ministros de Estado poderão ser convocados a participar das 
reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econõmico. 

§ 2.0 
- Na sua ausência, o Presidente da República delegará a um Ministro 

de Estado o encargo de presidir às reuniões do Conselho de Desenvolvimento 
Econõmico. 

Art. 5.0 - O § 1,0 do art. 15 do Decreto-lei n.0 200 de 25 de fevereiro de 
1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1.0 - Cabe a cada Ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração 
do programa setorial e regional, correspondente a se~ Ministério e ao 
Mtnistro die Estado, Chefe da Secretaria d1e PlaneJamen~o, auxiliar 
diretamente o Presid'ente da R-epública na coordenação, re~isão e conso
lidação dos programas setoriais e regionais e na elaboraçao da progra
mação ge.ral do Governo." 

Art. 6.0 - São transferidas para a área de competência da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da Repúbllca as atribuições do atual Ministério 
do Planejamento e Coordenação Geral,. excetuadas as que •. por ato. d~ Poder 
Executivo, forem expressament·e cometidas a outro Mlnisterio ou orgao. 

§ 1.0 
- No que diz respeito a pessoal, execução de serviços, movimentação 

de recursos e estrutura básica, a Secretaria de Pla..nejamento da Presidência 
da República ficará sujeita ao regime de trabalho do utual Ministério do Plane-

< . 

.. 
I 
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jamento ·e Coordenação Ge.ral, até di&posição em contrário do Poder Executivo 
para efeito de aprovação de sua estrutura ·definitiva. · 

§ 2.0 
- São transferidos para a Secretaria de Planej amento da Pvesidência 

da Repúblka os recursos orçamentários atribuídos ao atual Ministério do Pla
nejamento e Coordenação Ge.ral, ou s·ob supervisão deste, bem como a gestão 
dos Fundos por ·ele administrados. 

Art. 7.0 - A S·ecretaria de Planejamento da Presidência da República 
incumc•e, em particular, aEsistir o Presidente da República: 

I- na coordenação do sistema de planejamento, orçamento e modernização 
administrativa, inclusiv·e no tocante ao acompanhamento da execução dos planos 
nacionais de desenvolvimento; 

II - na coordenacão das medidas relativas à política de ·desenvolvimento 
económico e social; · . 

III- na coordenação da política d·e desenvolvimento científico e tecnológico, 
principalm-ente em seus aspectos económico-financeiros, ressalvada a competên
cia defe.ida à Secretaria-Geral do ConEelho de Segurança Nacional; 

IV - na coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem 
a mais de um Ministério. 

Art. 8.0 - São vinculadas à Secr·etaria de Planejamento da Presidência da 
República, para efeito da supervisão de que trata o Titulo IV do Decreto-Lei 
n.0 200, de 25 de f·evereiro de 1967, as seguintes entidades: 

I - Banco Nacional do Des·envolvimento Econômico <BNDEl; 
II- Financiadora de Estut!os e Projetas <FINEP); 
III·- Fundação Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA); 
IV - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística <IBGE) ; 

V - Conselho Nacional de Pesquisas. 
Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados 

o Item I do art. 199 do Decreto-Lei n.O 200, de 25 de feve.reiro de 1967, e 
demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nada mais havend.o que tratar, vou 
encerrar a Sessão, d·esignando para a sessão Ordinária a r·eallzar-se hoje, às 14 
horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela comissão de 

Redação em seu Parec.er n.0 79, de 1974>, do Projeto de Resolução n.0 7, d·e 1974, 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 • 58, de 1968, 79, de 1970. e 
52, de 1972, para permitir que a Pref•eitura Municipal de Dourado (SP) aumente 
o limite de endividamento público, mediante contrato de empréstimo destinado 
ao pagamento de c·omprom!ssos junto ao Instituto Nacional de Previdência Social. 

-2-
Discussão, em primeir-o turno (apr·eciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n.0 17, de 1974, de autoria dó Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a legis
lação da Previdência Social, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n,0 85, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se às 14 horas e 45 minutos.! 



45.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 25 de abril de 197 4 

PRESID!l:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E GERALDO MESQUITA 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - Cattete Pi

nheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Clodomir Mílet - José Sarney - Petrônlo Portella - Helvídio Nunes -
Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte 
Mariz- Luís de Barros - Ruy Carneiro- João Cleofas - Paulo Guerra 
Wilson Campos- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco 
- Leandro Maclel - Lourival Baptista - Ruy Santos - Carlos Linden
berg- Amaral Peixoto- Paulo Torres- Benjamim Farah- Danton 
Jobim - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Benedito Ferreira -
Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Accioly Filho - Antônio Carlos 
- Daniel Krieger - Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -- A luta de presença acusa o compare
cimento de 40 Srs. s.enadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura do Expedj.ente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N.0 136, DE 1974 
(N.o 171/74, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membro.> do Senado Federal: . 
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição Fed·eral, tenho a 

honra de submeter à aprovação de Vossas Excelência> a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Celso Antônio de Souza e Silva. Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, 
de 12 de dezembro de 1972. · 
2. Os méritos do Embaixador Celso Antônf.o de Sou.õa e Silva, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações ExterJ.ores. 

Brasma, 24 de abril de 1974. - Ernesto Geisel. 

"CURRICULM-VITAE" DO EMBAIXADOR CELSO ANTONIO 
DE SOUZA E SILVA 

Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 28 de setembro de 
1924. Diplomado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Insti
tuto d.e Direito comparado, Escola de Alt.os Estudos, nos Cursos d·e Direito Diplo-

....... 
• 
I"· 
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mático e Direito Consular, 1948. Diplomado pelo Instituto Rio Branco, no Curso 
de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
pela Faculdade de Direito da Universidadiõ Católica do Rio de Janeiro, 1949. 

- Cônsul ct.e Terceira Classe, pelo Cur.:o de Preparação à Carreira de Diplomata, 
do Instituto Rio Branco, 1948. 

- A disposição da Comitiva do Diretor-Geral do Bureau Internacional do Tra
balho em sua Visita ao Brasil, 1948. 

- Secretário da comissã.o Mista Brasil-Paí.ses Baixos, para a elaboração de Acor
do sobre Migração e COlonização, 1948. 

- Auxiliar do Secretário-Geral, 1950. 

- A disposição da Missão Especial de Honduras, às Solenidades da Posse do Pre-
sidente da República, 1951. 

- Assessor do Representante do Brasil à VII Sessã.o da Comissão de Questões 
Sociais da Organização das Nações Unidas, Genebra, 1951. 

- Terceiro secretário da Delegação junto à Organização Internacional do Tra
balho (OIT), Genebra, 1951 a 1953. 

-Membro da Delegação do Brasil junto à XXXIV Sessão da Conferência In
ternacional do Trabalho, Genebra, 1951. 

- Observador do Brasil à XIII Sessão do Conselho Económico e Social das Nações 
Unidas CECOSOC), Genebra, 1951. 

-·Secretário da Delegação do Brasil à Conferência Mundial de Migraçã.o, Ná
poles e Bruxelas, 1951. 

- Secretário da Delegação do Brasil às V e VI Assembléias Mundiais de Saúde 
(OMS), Genebra, 1952 e 1953. 

- Membro da Delegação do Brasil às II, III e IV Se.:sões do Comitê Intergover
namental Provisório para os Movimentos Migratórios na Europa, Washington 
e Genebra, 1952. 

- Membro da Delegação do Brasil à Conferência Intergovernamental sobre Di-
reitos d<J Autor, Genebra, 1952. 

- Encarregado da Delegação Permanente junto à OIT, Genebra, 1952 a 1953. 

- Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1953. 

- Segundo-Secretário da Delegação junto à OIT, 1953 a 1954. 

- Secretário da Delegação do Brasil à VII Sessã.o do C<Jmitê Intergov.ernamenta! 
para Migrações Européias (CIME), Genebra, 1954. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Caracas, 1954 a 1955. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em San Salvad·or, 1955 a 1957. 
- Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do Presidente da Repú-

blica de El Salvador, 1956. 
- Encarregado de Negócios em San Salvador, 1955 e 1956. 
- Membro da Delegação do Brasil às VI e VII Sessões do Conselho do CIME, 

Genebra, 1957. 
- Chefe do Gabinete da Diretoria Executiva do Instituto Nacional de Imigração 

e Colonização CINIC), 1957. 
- Membro da Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Tl'abalho, 

Indústria e Comércio, 1957. 
- Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1958. 
- Auxlllar do Chefe do Departamento de Administração, 1958. 
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- Membro da D-elegação do Bras!! à Reunião do Comitê do.s Vinte e um do Con~ 
selho da Organização dos Estados Americanos (OEAl, Washington, e Buenos 
Aires, 1958 e 1959. 

- Membro da Delegação do Bras!! à XIII Sessão da Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas, Nova Iorque, 1958. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1959. 

- Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1959. 

- Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Comitê dos Vinte e Um, Buenos 
Aires, 1959. 

- Membro da Delegação do Brasil à V Reunião de Consulta dos Chanceleres 
Americanos (OEAl, Santiago, 1959. 

- Membro do Grupo de Trabalhl> para o Estudo do Sistema de FormaÇão e 
Aperfeiç.oamento do Diplomata (GADl, 1960. 

- Conselheiro da Delegação do Brasil ao III Período de Sessões da ComiSSão 
Especial para estudar a formulação de novas medidas de Coo·peração Econõ
mica, 1960. 

- Primeiro~Secretárlo da Embaixada em Paris, 1960 a 1962. 

- ComiSSário~Geral do Brasil junto à Bi·enal de Paris, 1961. 

- A disposição do Governo de Minas Gerais, 1964 a 1965. 

Conselheiro, 1964. 

- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1965. 

- Delegado do Brasil às XXI e XXII Sessões da Ass·embléia~Geral da.s Nações 
Unidas, Nova Iorque, 1966 a 1967. 

- Ministro~Conselheiro da Missão junto à.s Nações Unidas, 1966 a 1971. 

- Membro da Delegação do Brasil às Sessõe..; do Comitê das Dezoito Potências 
sobre Desarmamento, Genebra, 1967. 

- Membro da Delegação do Brasil à VI Sessão do Subcomitê Legal sobre o Uso 
Pacifico do Espaço Cósmico, Genebra, 1967. 

- Delegado-Suplente à V Sessão Especial da Assembléia-Geral das Nações Uni
das nas Questões do Sudoeste Africano e Financiamento das Operações da 
Paz da ONU, Nova Iorque, 1967. 

- Delegado do Brasil à Reunião do Subc:omitê Jurídico do Comitê do Espaço 
Cósmico, Genebra, 1968. 

- Representante-Permanente-Adjunto d·o Brasil junto à Missão das Nações Uni
das, 1968 a 1971. 

- Delegado-Suplente do Brasil às Sessões da Conferência do Comitê das Dezoito 
Potências do Desarmamento (ENDCl, Genebra, 1969. 

- Delegado do Brasll na VIII Sessão do Snbcomitê Jurídico do Comltê do Espaço 
Cósmico, Genebra, 1969. 

- Delegado do Brasil à III Sessão do Comitê dos Fundos Marinhos e oceânicos, 
Nova Iorque, 1969. 

- Membro da Delegação do Brasil à Conferência do Comitê de Desarmamento, 
Genebra, 1970. 

- Membro do Subcomitê Jurídico do Espaço Exterior, Genebra, 1970. 

- Encarregado da Missão junto à ONU, 1969 ·e 1970, 

• 

I ... 
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- Delegado do Brasil à XXV Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1970. 

- Delegada-Suplente do Brasil às XXVI, XXVII e XXVIII Sessõe.o da Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1971 a 1973. 

- Membro da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAEJ, 1973. 

- Promovido a Ministro de 1.'' Classe, 1973. 

- Chefe do Departamento de Organismos Internacionais, 1973 a 1974. 
secretaria de Estado das R·elações Exteriores, 23 de abrl! de 1974. 

Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pess·oal. 
(A Comissão de Relações Exteriores.) 

PARECERES 

PARECER N.0 105, DE 1974 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 18, de 1974 (n.0 1. 747-B, de 

1974, na origem) que "dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.506, 
de 8 de outubro de 1968". 

Relator: Sr. Benjamim Farah. 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, -o presente pr.aj.eto visa al
terar a redação d-os arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.506, de 8 de outubro de 1968. 

Esclarecedor trecho da Exposição de Motivos do Diretor-Geral do DASP res
salta o mérito do proj.eto, verbis: 

"2. Cogita-se, no preE<mte proce.õso, da possibilidade de retorno, aos 
serviços da União, de funcionários do ex-Território Federal do Acre que, 
de longa data, v.em pr·estando serviços ao IPASE: 

A Lei n.o 5.506, de 8 de outubro d·e 1968, concedeu tal faculdade ao 
aludido pessoal, porém, determinou que a movimentação fosse proces
sada nos termos da transf.erência estatutária, cujo ritual torna, na prá
tica, virtualmente inviável a medida. 

3. As dificuldad-e.> de ordem jurídica que o assunto suscita deram 
ensejo a audiência da Consultaria Geral da República que, em parecer 
aprovado por Vossa Excelência (I-227, de 25 de junho de 1973, in D.O. de 
25 subseqüenteJ, houve por bem recomendar: 

"Assim sendo, o retorno de que se trata processar-se-á com ob
servância da Lei n.0 1. 711/52, devendo a Administração tomar, com 
urgência, as medidas neces.5árias para a sua efetivação, que corres
ponde ao interesse público, nela, estando interessado o Estado do 

Acre e o IPASE, vencendo os obstáculos formais porventura existentes." 
4. Oc·orre, todavia, que superar os referid·os obstáculoõ formais e 

questão de lege ferenda, pois implica na criação de cargos mediante o 
competente diploma legal. Em face disso, afigura-se a ·este Departamento 
preferível reformular o amparo já autorizado pelo Poder Legislativo para 
compatibilizá-lo com a realidade administrativa que pr.etende regulari
zar." 

.Assim é que o Projeto em tela, alterando os arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.o 5.506, 
propõe o retomo aos .serviços da União, dos funcionários do antigo Território 
do Acre, mediante transferência para os órgãos da Administração Direta e das 
Autarquias, com os cargos que ocupam, evitando a criação de cargos naqueles 
órgãos. 

VIsando a medidas cautelatórias, dois parágrafos foram acrescentados ao 
art. 1.0, estabelecendo normas para a efetivação da medida, qual seja exigência 
de que a transferência será operada por decreto, ouvido o DASP e admitindo, 



- 593 -

ca.so .as _atribuições dos car_gos a transferir s.ejam incompatíveis com as atlv!dades 
dos orgaos, a transformaçao em outros mais ad·equados à lotação. 

O Parecer, pois, é pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, 24 de abril de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente 

em exerciclo - Benjamim Farah, Relator - Paulo Guerra - Gustavo Capanema. 
PARECER N.0 106, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 18, 
de 1974. 

Relator: Sr. Lourival Baptista 
Oriundo da Câmara dos D·eputados, vem à esta comissão o Projeto de Lei 

da Câmara n.o 18, de 1974, de iniciativa do Poder Executivo, que dá nova redação 
aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.506, de 8 de outubro de 1968. 

Os dispositivos, cuja redação se pretende modificar, estão a.ss!m redigidos: 
"Art. 1.0 

- lll concedido aos funcionários do antigo Território do 
Acre o direito de retorno aos serviços da União, de acordo com as dis
posições da Lei n.0 1. 711, de 28 de outubro d·e 1952, relativas à trans
ferência. 

Art. 2.0 - A transferência de que trata esta lei proc·essar-se-á para 
cargo da mesma denominação do ocupado pelo funcionário à data da 
promulgação da Constituição do Estado do Acre, respeitadas a.s promo
ções a que tenham feito jus na respectiva série de class·es e observado o 
disposto no § 5.0 do art. 9.0 da Lei n.o 4.070, de 15 de junho de 1962, 
não se considerando quaisquer acréscimos de vencimentos ou reclass!
ficaçãoo efetivados sob a responsabilidade do referido EstadO." 

A nova redação, proposta no Projeto de Lei em exame, substitui o processo 
de transferência dos funcionários do extinto Território do Acre para os serviços 
da União, objet!vando tomar mais prática a efetivação do direito conc-edido pela 
Lei n.o 5 .506, de 1968, já que, nos termos daqueles dispositivos, tornar-se-la 
necessária a criação de novos cargos. 

Tal dificuldade processual será realmente superada com o texto substituto, 
face à expressa determinação no sentido de que referidos funcionários sejam 
transferidos com o cargo que ocupam. 

No que s·e r·efere ao âmbito de competência desta Comissão, cabe analisar 
a.s implicações financeiras face às Inovações processuais a serem adotadas, se 
convertido em Lei o Projeto ora relatado. 

o parágrafo único, Incluído na nova redação proposta para o art. 2.0 , 

atribui ao "órgão a que se Incorporarem o cargo e o s·ervldor'',_ a despesa cor
respondente. Assim caberá ao Poder Executivo Federal, atra'!es do re~pect!vo 
órgão incorporador - no caso o IPASE - o ônus da transferen~ia, razao por
que estarão garantidos os recursos necessários. 

Ante o exposto, concluímos nosso Parecer pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 18/74. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1974. - João Cleofas, P'resldente -
Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves - Fausto Castelo-Branco -
Amaral Peixoto - Virgílio Távora - Alexandre Costa - Ruy Carneiro - Di
narte Mariz - Lenoir Varga.s, 

PARECER N.0 107, DE 1974 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n.0 26173, que destina à Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor a parte recebida pelo Departamento de Imposto de Renda na 
arrecadação da Loteria Esportiva Federal. 

Relator: Sr. Accioly Filho 
O Proj~to de Lei do Sr. Se~ador Nelson Carne~ro, pela emenda subst!tutlva 

por ele propr!o oferecida, dispoe sobre a destlnaçao, à Fundação Nacional do 
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Bem-Estar do Menor, de parcela do produto obtido com as apostas na Loteria 
Esportiva. 

A questão não é de direito financeiro, mas estritamente de direito consti
tucional, pois o de que se trata é de destacar o tormentoso caso de iniciativa do 
processo de elaboração l·egislativa. Antes, pois, devemos ter os olhos postos nas 
regras que presidem a interpretação do texto constitucional, não podendo ficar 
prisioneiros de conceitos da ciência financeira. As restrições à iniciativa dos 
projetos de lei constituem exceção ao princípio de livre mo,·Jmentação do pro
cesso de elaboração legislativa. A regra gerai é a do art. 56 da Constituição, 
isto é, de que a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A esse principio natureza gené
rica, abre a Constituição a seguir diversas exceções, as quais, no entanto, exa
tamente por sua condição exc·epcional, inadmitem interpretação extensiva, mas, 
ao contrário, ficam presas a interpretação restritiva. Ao Congresso Nacional 
cabe a iniciativa de quaisquer leis, excetuadas entre outras as d·e natureza 
financeira. Uma é a norma geral, é o principio genérico - a de que o Con
gresso tem a Iniciativa de quaisquer leis. Outra é a norma de exceção a de que 
não cabe ao Congresso a iniciativa de leis que disponham sobre matéria finan
ceira. Deve ser, pois, restritiva a Interpretação da disposição "matéria finan
r..eira", não devendo ser ela alargada em sua conceituação para atingir limites 
até indesejados pelo legislador. A leitura do texto constitucional d·eve servir 
de balisamento para essa hermenêutica, mostrando, ao menos, o que não seja 
matéria financeira. Verifica-se, desde logo, que "matéria financeira" não é 
"direito financeiro", porque a este se refere a Constituição no art. 8.0 , XVII, c. 
Uma coisa para a Constituição é direito financeiro e outra, a matéria financeira. 
De que não se trata também de matéria atinente a encargos financeiros de 
todo serviço público mostra-o o dispositivo do art. 165, parágrafo único, da Cons
tituição, que recomenda - e essa recomendação vale tanto para o Executivo 
quanto para o Legislativo - seja nenhuma prestação d·e s·erviço de assistência 
ou de beneficio compreendidos na previdência social criada, majorada ou esten
dida, sem a correspondente fonte de custeio total. O Congresso tem entendido 
não estar excluída de sua competência a iniciativa de leis que modifiquem a 
Previdência Social, tanto na sua estrutura, quanto nos beneficias que presta, 
inclusive nos quantitativos respectivos, desde qu.e se aponte a fonte de custeio. 
Ora, a Previdência Social é um serviço público, como o é também a loteria 
esportiva. Esta é similar à loteria federal, e ambas constituem derrogação da 
norma de Direito Penal relativa à contravenção do jogo de azar. E porque se 
trata de derrogação do Direito Penal, só a União é que sobre elas pode legislar; 
e porque só ela possa legislar sobre loterias, ·estas foram elevadas à categoria 
de s·erviço público, isto é, que só podem ser exploradas pelo Estado ou por con
cessionária. No caso da loteria, a exploração é feita pela Cai~a Económica. 
Fed·eral, e têm ambas as loterias a característica de serviço publico, por só 
poderem ser instituídas pela administração públlca. Nem por isso, no entanto, 
o que se refere às loterias é matéria financeira no s·entido que deve ser dado 
à interpretação do principio constitucional. A aceitar a hermenêutica do em}
nente Relator, que atribui largaeza desmedida ao entendimento da expressao 
constitucional "matéria financeira", o Congresso está impedido da iniciativa 
de lei que se refira de alguma forma a valor, a quantitativo em dinheiro, a ex
pressão monetária. Assim, pois, não podería.mos sequer instituir ou alterar 
penas de multa no Direito Penal, porque elas são expressas em dinheiro e o 
valor delas não é, evidentemente, "matéria financeira". A loteria também não 
é matéria financ·eira, nem aqullo que a ela se refira. Assim, aliá~, já entendeu 
esta Comissão acompanhando o voto do eminente Senador Jose Augusto, em 
Projeto de Lei que por aqui tramitou e relativa à distribuição dos lucros da 
loteria esportiva. O Projeto foi dado como constitucional e vale como prece
dente no estudo da matéria. 

Semelhante pronunciamento teve esta Comissão no Parecer n.O 169, Relator 
o eminente Senador Eurico Rezende, que entende ser c<Jnstitucional projeto que 
aumentava o número de integrantes do Cons·elho Nacional do 'Trânsito (DCN -
Seção II, de 2-6-73, pág. 1721). 
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Em face do exposto, opino :Pela aprovação da seguinte 

EMENDA N.0 1-ÇCJ (SUBSTITUTIVO) 
Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 
Art. 1.0 

- Nos aumentos que ocorr·erem no valor das apostas mínimas da 
1cteria esportiva, de que trata o Decreto-lei n.0 594, de 27 de maio de 1969, 

· metade do respectivo produto em cada arrecadação será destinada à Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Art. 2.0 
- A pres·ente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo

gadas as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1973. - Daniel Krieger, Presi

d·ente - Accioly Filho, Relator - Nelson Carneiro -· Helvídio Nunes - Heitor 
Dias - Carlos Lindenberg- Osires Teixeira- Wilson Gonçalves - José Augusto, 
vencido. 

VOTO ~CIDO DO SENADOR JOSÉ AUGUSTO: 
O eminente Senador Nelson Carneiro, visando a contornar o obstáculo à 

tramitação do seu Projeto - sua inconstitucionalidade - apontada em nosso 
parecer, discutido em reunião anterior, e que parece-nos, pelos d·ebates havidos, 
seria aprovado, pediu vista da nossa proposição e apresentou ao Projeto um 
Substitutivo que nos vem para relatar. 

Esse Substitutivo, em lugar de d·estinar, como no Proj-eto, a quota-parte do 
1mposto de Renda (13,50%) para a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, 
aumenta em 50% o v·alor da aposta mínima da Loteria Esportiva, criada pelo 
Decreto-lei n.0 594, de 27 de maio de 1969, e os destina, integralmente, vale 
dizer, 33,33% para o mesmo fim previsto no proj.eto, isto é, para a FUNABEM. 

Em todas as expressões: materia política, matéria administrativa, matéria 
do Senado, matéria da Câmara, matéria de direito, o vocábulo "matéria" pode 
ser subst!tuido, para fac111dade de compreensão, pelo vocábulo "assunto", seu 
sinónimo perfeito. Também, em "matéria flnanc·eira", a expressão pode ser 
mudada para "assunto financeiro". Vê-s·e, pois, quão ampla é a incidência com
preendida no dispositivo constante do item I, do art. 57 da Constituição vigente, 
que abrange o direito financeiro, o direito fiscal, de campos evidentemente mais 
restritos do que o pretendido pela expressão "matéria financeira". 

Outro não é, aliás, o entendimento de Themistocles Cavalcanti, quando, na 
sua obra "A Constituição Federal Comentada", vol II, pág. 151, afirmou: 

"É certo que o direito financeiro é parte da matéria financeira, a 
própria vida financeira do Pais." 

E por "matéria financeira" ou "a própria vida financeira do P'aís", no 
dizer de Themistocles cavalcanti, temos que ·entender, é claro, a atividade 
flll.anceira do Estado. E esta, no ensinamento de Aliomar Baleeiro, é a que: 

"O Estado, as províncias e municípios exercem para obter dinheiro 
e aplicá-lo ao pagamento de indivíduos e coisas ut111zadas na criação 
·e manutenção dos vários serviços públicos" e consiste, ainda, "em obter, 
criar, gerir e dispend·er o dinheiro indispensável às necessidades, cuja 
satisfação o Estado assumiu ou cometeu àqueloutras pessoas de direito 
público." (Uma Introdução à Ciência das Finanças, ed. 1955, pág. 10.) 

Para que não se diga que a oferecida é apenas uma interpretação grama
tical, tão malsinada pelos nossos melhores hermeneutas, pois, l'ealmente, como 
afirmava Celso no "Digesto": 

"Scire Jeges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem" -
"Saber as leis é conhecer-lhes, não as pala v r as, mas a força e o poder.'' 

dev·emos, pois, com Carlos Maximiliano, considerar que: 
"a índole do regime Influi na Interpretação do Dlr·elto, como um doOs 

fatores sociais" e, ainda, "Examina-se uma lei em conjunto com outras 

... 
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e com referência às Instituições vigentes ·e à política geral do país." 
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 4.11 ed. págs. 202/3.) 

E quando se examina a Constituição vJg.ente à luz da "política geral do 
Pais", mormente quando se leva em consideração a época de sua reforma, pela 
Emenda Constitucional n.o 1, de 1'7 de outubro de 1969, verifica-se, sem difi
culdade, que a tônica da ocasião ainda era o combate à inflação que, galopante, 
de 89,4%, em 1964, quando quase levou o País ao caos financeirO, prelúdio do 
caos político e social que se lhe seguiria, ainda estava, naquele tempo, como 
está, ainda hoje, a exigir vigilância p·ermanente e um compl-exo de medidas 
na ordem económica e financeira para debelá-la. E estas foram, estão sendo 
e serão tomadas, pois, os Governos da Revolução preferiram combatê-la gra
dualmente. 

Daí, a conveniência, senão a absoluta necessidade, da centralização da ini
ciativa dessas medidas no Poder Executivo, que, melhor aparelhado, se for
taleceu, como ocorre, aliás, no mundo inteiro, haja vista o que se passa nos 
Estados Unidos, país padrão de democracia, onde, hoje, salários e preços são 
congelados e controlados pelo Executivo, e o Congresso, em outros tempos, tão 
forte e tão cioso de suas prerogatlvas, também se d.iz em crise ou esvaziado, 
pois, não mais detém, sequer, o controle do Orçamento e nem a faculdade de 
declarar a guerra e fazer a paz, d·entre tantos outros poderes que tinha até 
certa ép<Jca, e os exercicia efetivamente, porque expresso no texto da Consti
tuição e sustentados por longa tradição de prática constitucional. 

Aliás, essa tendência, que não é nova, da perda de várias faculdades de 
iniciativa do Legislativo em favor do Executivo, já vem sendo observada, há 
tempos, pelos estudiosos do direito público e da ciência do direito. 

E Griffith e Street, em 1952, já a assinalavam, como uma característica 
decorrente das exigências por reformas sociais e económicas, quando escreveram, 
à página 28, do seu "Principies of Admlnistrative Law": 

"The demand for social and economic reform which has charactised 
thls century has given power to the Executive with a resultlng loss by 
Parliament of lts iniciating functions. The vast roajority of l·egislative 
proposals now orlginate ln the departments ... Most !mportantly, the 
ldevelopment or party discipline has oonsolidated the power of the 
Executive over Parliament during lts perlod of offlce." 

E em nosso Pais, a faculdade de propor legislação sobre matéria financeira, 
que, pelas Constituições de 1934 e 1946 e, também, pelo Ato Institucional n.o 2, 
era atribuição também do Congresso Nacional, ficou, pela atual Constituição, 
Emenda Constitucional n.0 1, de 17 de outubro de 1969, restrita exclusivamente 
ao Presidente da República. Daí, darmos à expressão "matéria financeira" a 
interpretação ampla- lato s·ensu -que·, a nosso ver, deve ter. 

·Com relação ao Substitutivo, ainda temos a aduzir que até mesmo antes da 
era cristã, com Augusto e, logo no início desta, com Nero, já a loteria era em
pregada como meio de obter-s.e rendas para realização de serviços públicos. Isto 
se lê na "Encyclopedla Britânica", ed. 1954, vol. 10, pág. 12, verbis: 

LOTTERY has the longest record of legal!ty. It was used by Augustus, 
Nero and other Roman emperos to finance building p1·ojects and enhance 
imperial revenue. Lotterles were held in Europe from the 15th century 
on; ln England, the first lottery of record was announced ln 1569 with 
Queen Ellzabeth as patroness; and ln the new world there were lotteries 
as early as tre 17h century, chiefly for the benefit or schools, churches 
and public waorks." (Grifos nossos.) 

Não obstante a aguda observação de Cavour, estadista da unificação italiana, 
de que a loteria representa "uma taxa sobre os imbecis" e de ser uma pena a 
recair sobre os pobres, pois assim o assinala a "Brltannica": 

"The principal ·Charge agalnst lotteries is thay .they penalize the poor, who 
11. lll-adv!sed hope ar desperati<Jn buy most of the tickets", ela, se traz male-
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ficios para alguns, que não deveriam apostar, por lhes fazer falta a impor
tância dispendida, por pequena que seja, não há dúvida que as obras realiza
das com suas rendas beneficia o maior número e, por incrível que p·areça, foi 
empregada até na União Soviética para uma finalidade singular: financiar a 
guerra contra a Alemanha. É, ainda, a "Brítannica" que nos diz: 

"The urRSS ln thls war with Germany used the lottery for war finan
clng: A ticcket was !ssued free to any purchaser of a war bond, and 
prizes were as h!gh as 100.000 rubles." 

E há mais de 4 séculos também se empregava o lucro, a renda, proveniente 
da loterta, para suprir deficiências do Tesouro, aplicando-se esses recursos na 
satisfação de necessidade do Estado. E é, agora, a ';Grande Enciclopédia ·Delta 
Larousse" que nô-lo diz, no seu volume 7, ao estudar o vocábulo "Loteria". 

"O primeiro país a usar a loteria como um meio de lucroQ para o Estado 
foi a França (1539). Atualmente, a Inglaterra, França, Espanha, Itália, 
República da Irlanda ("sweepstak" em benefício de hospitais e alguns 
paiE·es sulamericanos, além do Brasil, mantêm o monopólio estatal da.s 
loterias. Entretanto, é na Austrália que a loteria estatal (financiamento 
de obras públicas) atinge a maior arrecadação mundial (2 20.000.000 
por anoQ.)" 

Nos seus "Comentários à Lei das contravenções Penais", ed. Rev. Forense, 
1944, pág. 512, diz José Duarte o seguinte: 

"Em França, no começo, era a loteria uma exploração privada e autori
zada por carta patente. As guerras que debl!!tarom a França sob o do
mínio de Francisco I fizeram-na adotar uma loteria como fonte de re
cursos financeiros. Imitava-se a Itália. Il€pois d-e ter tido esse caráter de 
munlficência do soberano, transformou-se em uma fonte normal de im
posto. Sob Luiz XV. a cada necessidade nova, aparecia: uma nova loteria. 
O jogo, destarte, alimentava as finanças públicas." (Grifos nossos) 

Ao se referir especialmente ao Bra:sl!, diz, aind-a, a Enciclopédia Delta La-
rousse: 

"O Orçamento do Império para o exercício de 1839-1840 registrou como 
renda com aplicação especial a das loterias." - E acrescenta, mais 
abaixo: 
"As loterias federais foram consideradas serviço público da União pelo 
Decreto n.o 1'5. 77·5, de 6 de novembro cfe 1922." "Atualmente, a Loteria 
Fed-eral é um serviço público exclusivo da União, executado pelo Con
selho Superior das Caix;as Econômicas desde 19'62, através da adminis
tração do Serviço da Loteria Federal". 

Mas, não é apenas a Loteria Federal que é serviço público. Também o é a. 
Loteria Esportiva. E quem o diz é o Decreto n.o 66.118, d·e 26 de janeiro de 19·7.0, 
que regulamentou o d-isposto no Decreto-Lei n.0 594, de 27 de maio de 1969, 
instituindo a Loteria Esportiva Federal e que, no caput do &eu artigo 1.0 dispôS: 

"Art. 1.0 - Os concursos de prognósticos sobre os resultados de compe
tições esportivas, nacionais ou Internacionais, constituem serviço pú
blico exclusivo da União." 

Por outro lado, a destinação das rendas d'a: Loteria Esportiva não nos deixa 
dúvidas de que elas complementam recursos normais do Tesouro na rea!lzação 
de seniços de interesse geral, compre·end-ldos na órbita de competência do Es
tado, quais: 

a) Fundo de Liquidez da: Previdência Social (10% cra renda bruta); 
b) encargos gerais do Estado - Imposto de Renda 03,50% da renda brutal; 
c) programas de assistência à famil!a, à infância ·e à adolescência - a cargo 

da: LBA ( 40% da renda líquida) ; 
d) educação física e ativldades desportivas, através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (30% da renda · · · '; e 

• 
-... 
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e) programas de al·fabetlzação - Ministério da: Educação (30% da renda 
liquida). 

Se o Substitutivo,· ora em exáme, pudesse tramitar e ser aprovado, ainda: 
seria a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, serviço público do ma:ls 
alto alcance socl·al, tão bem cl'escrito pelo eminente autor do projeto e tão bem 
dirigido na atualldade, que Iria receber nada menos de 33,33% àa renda bruta, 
da Loteria Esportiva. 

Mas, não apenas no Império, como dissemos acima, figurou no Orçamento, 
no exercício de 183·9-1840, a renda da: Loteria. como receita especial. Também 
no Orçamento da União para o corrente exerclclo (Lei n.0 5.847, de 6 de dezem
bro de 1972, publicada no D.O. de 7 d'e mesmo mês e ano, consta (pág, 11) do 
Anexo I, so-b o Coà. 28.00, na parte especificatlva da Receita a Taxa de Explo
ração de Loterias e à página 215 do mesmo Orçamento, ainda sob o título. Taxa 
de Exploração de Loterias, a relação dos 11 diplomas legais que tratam do 
assunto. 

Mais, ainda, a Caixa Econômlca Federal, executa. por força, do art. 2.o do 
Decreto-lei n.0 594. de 27 de maio de 19·69, d>Os serviços cfa Loteria presta contas 
no Tribunal de Contas da União dos recursos arrecadooos pela· Loteria e seu 
emprego. E só prestam contas ao Tribuna'. os "administradores e demais res
ponsáveis por bens e valores públicos" como dispõe in fine o § 1. 0 do art. 70 
da Cons~i tuição. 

Alinhamos, abaixo. alguns dados tirados do Relatório Geral da Caixa Eco
nômica Federal exercício de 1971. env!acfo ao Tribunal de Contas e, atual
mente, na 6." Diretoria daquele órgão, onde os conseguimos: 

Renda bruta arrecada:da, em 19·71 pelas Loterias Federal. e Esportiva: 
Cr$ 2.0fl4.248.298,00 (dois bilhões,' quatro milhões duzentos e quarenta 
e oito mil e duzentos e noventa e oito cruz-eiros) - Prêmi-os Hquldos 
pagos pelas duas Loterias: Cr$ 772 .. 164.171,48. 
- Reverteram para a União (termo usado no referido Relatório): 
Imposto de Renda: Cr$ 242. 946. 80•5,44 

Quota: de Previdência: Cr$ 222.130.849,81 

(Esta Quota de Prev1d'êncla, pe'o art. 5.0 do Decreto-lei n.0 594 se des
tina ao "Fundo de Liquidez da Previdência Social") 
Total: Cr$ 46\5.077.7-55,25. 

A despesa para a extração da Loteria Federal atingiu Cr$ 80.446,07•1,20. 
A despesa, com a Loteria Esportiva atingiu: Cr$ 174.•571. 743,08. 

Total de Despesas: Cr$ 255.0·17.8142'8 

- Resultado líquido das Loterias -para a Caixa Econômlca: 
Da Loteria Federal: Cr$ 102.099.703,79 
Da Loteria Esportiva: Cr$ 118.9'47 .151,23 
Total: Cr$ 221.046.8-55,02 

A renda da: Loteria Esportiva, em 1971, teve a seguinte destinação especial: 
LBA- Cr$ 116.194.544,82 
FNDE- Cr$ 14<1.644.314,40 
:MEC- Cr$ 141.644.314,82 
Total: Cr$ 290.476.360,02 

E se analisarmos, mesmo perfunctoriamente, os dados acima, verifica-se, 
sem esforço, que a finalidade da Loteria, em que pese ser "uma derrogação ex
cepcional das norma:s de Direito Penal" como disse, com acerto, o art. 1,0 do 
Decreto-lei n.0 204, de 27 de fevereiro de 1967, - é mesmo da:r, dlreta ou indi-
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retamente, recursos ao Tesouro, .para realização de finalidade do Estad·o. S.enão 
vejamos: 

Tirando-se da renda bruta a:s despesas, temos: 
2.004.248.2·98,00 -renda bruta 

225.017.814,28 - d'espesas 

1. 749.230.483,71,;! 

Deduzido d·este resultado o valor dos prêmios pagos, temos: 

1. 749.230.483,'~2 
7•7Q .164.171,48 - prêmios pagos 

977. 066. 311,;!,24 

resu:tado este correspondente a 56% da renda liquida! 
E esse quas•e um bilhão de cruzeiros de renda líquida: é comparativamente 

maior do que algumas v·ezes a renda total de 18 Estados da nossa Fed'eração, 
só superada, em 19·71, pela renda total de cada um dos 4 Estados: São Pa:ulo, 
Guanabara, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Em face do direito positivo jâ citado, não se precisaria entrar em mmores 
indagações sobre o que seja ou, melhor, o que deva ser {)Onsiderado.s "serviço 
público". Entretanto, apenas para me~hor esclarecer-se ·O assunto, convém men
cionar-se aqui, com a sua: grand'e e sempre atual autoridade, a liç.ão de Aliomar 
Bale·elro que, no S•eu excelente Tratado, a que deu o modesto tltu'o de "uma 
Introdução à Ciência das Finanças e à Política Fiscal", 3.8 ed. 1964, pág. 4, nos 
ensina: 

"O conceito de serviços públicos é de ordem politica e jurídica. A cons
tituição (de 46} re•fere-se aos ~erviço.s públicos em vários dos s·eus dis
positivos (P. ex. arts. 5.0 , n.os VI, VTI, V!III, XII; 18, 231; 28, II b; 30 III; 
73, etc) dos quais se Infere o llSO da: expressão no sentido de organi
zação de p·essoal e material sob a resP<Jnsabilidad'e de pessoas de Direito 
Público, para desempenho de funções e atribuições de sua competência. 
Esses "serviços públicos", ainda pelo que se d·eduz d•a constituição, podem 
ser unidades de interv·enção e assistência do Estatdo em .proveito do povo 
- (art. 5.0 n.os V e Xlln ou unidades para obtenção dos meios financeiros 
etécnicrJs necessários a essas intervenções (art. 7.0 , N. VI; art. 23, Il 
ou ambas as finalidades (art. 30 illl" (Os grifos são nossos) 

Ora, se a Loteria Esportiva é serviço público, P<Jrque assim a considerou a 
Lei e, se nos valermos da conceltuação acima oferecida pelo emil:,~ente tratadista, 
é um!ll "unidade para obtenção de meios financeiros" e se as rendas oriundas 
dos lucros líquidos que proporcio.na e até mesmo porc·entagens de sua renda 
bruta são empregadas na realização de finalidade do Estado, parece-nos óbvio 
que a legislação d'estlnada a modlflcá-191 só pode, em face da constituição atual, 
Item I do art. 57, s•er de Iniciativa do Presidente da República, pois, não padece 
dúvida de que rendas dO Estado. de quaisquer naturezas e quaisquer destinações, 
se Incluem na conceltuação de· "matéria financeira". 

É o que nos diz Pontes de Miranda, em seus "Comentários à Constituição, 
2.a ed . .pág. 165: 

"São leis de matéria financeira, por exemplo, as que criam, alteram ou 
extinguem Impostos ou tributos, as que apenas dlstribuem rendas ... " 

Ora, o Substitutivo em exam·e pretende duas coisas que o enquadrlllm, exata-
mente, a nosso ver, na exemplificação acima, Isto é: 

1.ol alterar o valor da aposta mínima e, 
2.0) distribuir, vale dizer, destinar a renda: daí resultante. 

Além disto, a redação da Emenda Substitutlva não nos deixa dúvida de 
que o aumento pretendido é uma lndlsfarçada contribuição obrigatória, ver
dadeiro Imposto (tuxa não é, pois não há a: contraprestação em serviço . seu 
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pagamento) a ser cobrado dos apostadores, pois os recursos oriundos do au
mento em nada Iriam acrescer o ga:nho dos que acertassem na Loteria Esportiva 
e, pa:rece-nos, até isenta o aumento do Imposto de Renda - obrigatório sobre 
apostas de quaisquer naturezas - que, evidentemente, teria que ser pago sobre 
o valor total das apostas realizadas, masc que iria recair apenas sobre os 2/3 res
tantes, pois 1/3 seria: destinado integralmente à FUiNABEM. Isto iria diminuir 
em 13,'50% no apenas o v·alor dos prêmios a serem pagos mas também - o 
que é, no nossa caso juz1dicamente mais grave, o valor de outras d·estinaçóes 
previstas no Decreto-lei n.' 594, d'e 27 de mala de 1969, pois está assim redigld·o 
o art .. 2.0 do substitutivo: 

Art. 2.0 - O produto do aumento será destlna:do integral:rnente à Fun
dação Nacional do Bem-Estar do Menor para convênios com os Estados, 
Territórios e Distrito Federal. 

Louvando, ainda uma vez, os altos pro~ósitos doo seu eminente Autor, somos, 
pelas razões expostas, levados a consMerar lnconstituciona:l e injurídica o Subs
titutivo apresentado ao Projeto de Lei do Senado n.0 26, pois, infringe o disposto 
no item I do a:rtlgo 57 da Constituição e modifica a sistemática, do Decreto-lei 
n.o 594, de 27 d'e maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva e ainda;, do 
Decreto n.0 66.118, de 26 de janeiro de 1970, que o regulamentou. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1973. - José Augusto. 

PARECER N.0 108, DE 19'74 
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado 

n.0 26, de 19'73. 

Relator: Sr. Renato Franco 

Acompanhado de a-mpla justificação, calcada no movimento geral de ar
recadações da Loteria Esportiva Federal, foi apresentado o presente Projeto d'e 
Lei, pelo ilustre Senad<Jr Nelson Carneiro, visando a d!est!nar à Fundação Na
cional do Bem-Estar do Menor (FUiNABEMl, a pa:rcela rece·bida pelo Dei!Jar
tamento do Imposto de Renda sobre o total das apostas. 

2. Sendo "dinheiro do povo, de todas as camadas sociais - prossegue o 
Autor do Projeto - justo será que tal percentual se apUque Integralmente à 
!uta pela educação e recuper~tção do menor abandonado". 

3. Porque cons!cloere que a falta de recursos financeiros seja o obstáculo 
mais sério que o Governo deve vencer para levar a termo uma autêntica cru
zada em favor do menor, o Autor da: proposta legislativa considerou esta fór
mula como adequado à captação de tais recursos, que, no ano de 19,'12, teriam 
canalizado para o Departamento do Imposto de Renda recursos da; ordem de 
Cr$ 270. 000. 000,00. 

4. Submet!d•a a matéria à Comllisão de Constituição e Justiça, foi objeto de 
Emenda Substltutlva:, da lavra do !lustre Senador Acc!oly Filho, que, superal}dO 
obstáculos de índole juridico-constltuc!onal, deu ao projeto a seguinte redaçao: 

"Art. 1.0 - Nos aumentos que ocorrerem no valor das apostas mí
nimas da Loteria Esportiva de que trata o Decreto-lei n.0 594, de 27 
de maio de 1969, metade do respectivo produto em cada a;rrecadação 
será destinada à Fundação Nacional do Bem-<Estar do Menor. 

Art. z.o- A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário." 

5. Com essa redação, bem mais viáye! que a do proje.to originário, que d•es
tlnava integralmente o produto de tais apostas à FUNA!BElM, cremos que a 
proposta merece aprovação, porque concil!a os Interesses do Imposto de Renda 
e os dessa Fundação, que todos reconhecemos meritória. 

SEtla das Comlssões, em 4 de abril de 1974. - Franco Montoro, Presidente 
- Renato Franco, Relator - Accioly Filho - Domício Gondim - Heitor Dias. 
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PARECER N.0 109, DE 1974 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 26, 

até 1973. 

Reiatnr: Sr.Fausto Castello-Branco 
Apresentado pelo eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto destma à 

Fundação Nacional do Bem-Esta:r do Menor, para convênlo.s com os Estados, 
Distrito Federal e Territórios, a parcela que, pe~o Decretoqei n.0 594, de 27 
de maio de 1969, regulamentado pe'o art. 16 do Decreto n.0 66.118, de 26 de 
j'anelro de 1970, foi atribuida ao Departamento do Imposto de Renda, na 
arreca:dação bruta da Loteria Esportiva. 
2. Justificando a proposição, Dbserva o seu Autor que a falta d'e recursos 
:financeiros constitui obstáculo a que os governos das unidades federativas, 
possam leva:r a termo o movimento que se faz necessário, em favor do menor 
abandonado. Com receita exígua, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
não dlS!põe de meios para o eficiente atinglmento de seus fins. 
3. Pondera, então, que os recursos que aí estão faltando pDderiam ser Dbtldos 
na Loteria: Esportiva. A regulamentação da lei que di.spõe sobre o funcionamento 
dessa loteria destinou, da renda bruta gerada pela mesma, parcela exvressiva 
para o ImpDsto de Renda. Justo será - são palavras do texto justificador .. 
que_ ta;! percentagem se aplique integralmente à luta pela educação e recupe
il'açao do menor abandonado, objetivos de alto interesse social. 
4. Antes de ser o Projeto relatado na Comissão de Constituição e Justiça, seu 
Autor, atendendo a objeções a ele levantadas, encaminhou-l-he uma Emenda 
Substltutiva. 
5. Pelo a;rt. 1.0 dessa Emenda é aumentado em 50% (clnqüenta por c·ento) o 
valor da aposto mínima da Loteria Esportiva Federal. E o art. 2.o dispõe que o pro
duto do aumento será destinado Integralmente à Fundação Naciona:I do Bem
Estar do Menor, para convênios com os Estados, Te·rrltórios e Dl.strLto Federal. 
6. Parecer prolatado pelo Senador José Augusto, na Coml.ssão de Constituição 
e Justiça, lou~·a:ndo embora os altos propósitos visados pelo Autor do Projeto, 
considerada no caso a Emenda Substitutiva, achou-a inconstitucional e Injurí
dica. Mas, esse ponto de vista do Relator não foi aceito pela Coml.ssáo. 
7. Re1atando o vencido, o Senador Accloly Filho empreendeu detido e funda
menta-do reexame da proposição, opinando pela sua aprovação, na forma de uma 
Emenda Substitut!va, com a seguinte redação: 

Art. 1.0 - Nos aumentos que ocorrerem no valor. das apostas mí
nimas da Loteria Esportiva, de que trata o Decreto-~ei n.0 594, de 27 
de maio de 1969, metade do respectivo produto em cada arrec!l)dação 
será destinada à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Art. 2.0 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

8. A dout111 Comissão de Legislação Social manifestou-se, também, favoravel
mente ao Projeto. na forma do Substitutivo oferecido pela Comissão de Consti
tuição e Justiça. Com essa redação, bem mais viável ,que a do projeto originário, 
que destinava integralmente o produto de tais apootas à F1UNABEM (são palavras 
do Relator, Senador Rena-to Franco), "cremos que a proposta merece aprovação, 
porque concilia os lnteress·es do Imposto de Renda e os dessa Fundação, que 
todos reconhecemos meritória". 
9. Visto agora o assunto do ângulo desta Comissão d'e Finanças. achamos que 
nenhum aSipecto do mesmo estaria a exigir considerações especia-Is. As dúvidas 
maiores em torno da viabllld!lide constltuci·onal e jurídica da proposição já 
foram, em nosso entender, todas elas bem dirimidas no alentado parecer do 
Senador Accio'y Filho, na- Comissão de Justiça. 
10. A matéria não em·olve, sob nenhuma forma, o problema de uma criação 
ou de um aumento de despesa. As objeções a ela leva:ntadas foram estritamente 
de direito constitucional, como bem ressaltou o Senador . · • · 



- 602-

11. Ca-be mesmo frisar, com ênfase, que, do ponto de vista financeiro, stricto 
sensu, nehum reparo existe a fazer neste .projeto do ilustre Senador Nelson 
Carneiro, que identificamos como instituidor de medidas de óbvio interesse 
público. 

12. Opinamos. assim, face ao exposto, pela aprovação do pr·ojeto analisado, 
na: figura da Emenda Substitutiva a ele oferecida pela ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente -
Fausto Castello-Branco, Relator - Virgílio Távora - Amaral Peixoto - Wilson 
Gonçalves - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Ruy Carneiro - Dinarte 
Mariz- Lenoir Vargas. 

PARECER N.0 110, DE 1974 

Da Comissão de Serviço Público Civil 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 23, de 1974 (n.o 1.744-B/74, 

na orig~em), que "ctia e extingue cargos no Quadro de Pessoal do 
Ministério da Marinha, e dá outras providências". 

Relator: Sr. Benjamim Farah 

O Senhor Presidente da República, nos termo.s do art. 51 da Constituição, 
e para ser apreciado nos prazos ali estabelecidos, submete à del!beração do 
Congresso Nacional, Projeto de Lei que "cria e extingue cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Marinha", ·tudo na forma da solicitação contida 
em ExpoSição de Motivos do Ministro daquela pasta, Almirante Adalberto de 
Bar.ros Nunes. 

A criação dos novos cargos, como bem se adverte na Exposição de Motivos, 
não implica em aumento de desp·esas nem altera o quantitativo de cargos que 
integram o Quadro de Peõsoal daquele Ministério, dado que, ao mesmo tempo, 
se extingue igual número de cargos. 

A medida se impõe em fac·e das "prementes necessidades da Imprensa 
Naval e da Diretoria de Hidrogra.tia e Navegação, que há muito lu~a com 
enormes deficiências numéricas de pessoal especializado em artes graficas". 

Vale acresc·entar que a criação dos cargos solicitado> permitirá o apr·ovei
tamento dos alunos bolsistas formados e especializados pelas Escolas Técnicas 
do Arsenal de Marlnra do Rio de Janeiro e da Fábrica de Artilharia da Mari
nha, os quais pas.sarão a responder pelos trabalhos gráficos, "à vista da impos
sibilidade de se recrutar novos el·ementos para cobrirem as lacunas tão preju
diciais ao fiel cumprimento do programa estabelecido". 

Somos, assim, pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente 
em exercício -Benjamim Farah, Relator- Paulo Guerra - Gustavo Capanoema. 

PARECER N.0 111, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, s(lbre o Projeto de Lei do Senado n.0 23, 
de 1974. 

Relator: Sr. Amaral Peixoto 
O Projeto em exame, que cria e extingue cargos n o Ministério da Marinha, 

foi submetido à delibe.ração do Congresso Nacional com a Mensagem n.o 59. de 
1.0 de março de 1974, do S·enhor Presidente da Repúbl!ca, nos termos do art. 51 
da Constituição, e para ser apreciado nos prazos ali previstos. 

A Exposição de Motivos do Ministro da Marinha, que acompanha a Mensa
gem presidencial, consubstancia, nos seus exatos termos, as razões que determi
nam e justiflcam a adoção das medidas pleiteadas no projeto. 
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Vale destacar que a criação dos cargos propostos, além de não implicar em 
qualquer aumento de despesa, não altera, igualmente, o quantitativo dos cargos 
que integram o Quadro de Pessoal daquele Ministério, uma vez que, ao mesmo 
tempo, se extingue igual número de cargos. 

Somos, assim, no que tange ao aspecto financeiro, pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de abril d·e 1974. - João Cleofas, Presidente -:
Amaral Peixoto Relator - Fausto Castello-Branco -Wilson Gonçalves - Loun
val Baptista _: Virg!Ílio Távora - Alexandre Costa - Ruy Carneiro - Dina.rte. 
Ma.riz - Lenoir V argas. 

PARECER N.0 112, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S", n.0 10, de 1974 (n.0 115, 
de 1974, na origem), do Senhor Governador do Estado do Amazonas, 
solicitando, ao Senado Federal, aut01ização para que o Banco do Estado 
do Amazonas, como agente financeiro do Estado, possa contratar um 
empréstimo e:demo no valor de US$ 5,ooo,coo.oo (cinco milhões de dóla· 
res norte americanos), destinado ao atendimento de compromissos no 
presente exercíCio. 

Relator: Sr. Wilson Gonçalves 

Nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Governador do 
Estado do Amazonas solicita ao Senado Federal, a nec.es.sária autorização para 
aquele Estado contratar empréstimo externo no montante de US$ 5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares norte america;nos), destinado ao atendimento de 
compromissos, no pr·es·ente exercício, com as obras da BR-319/AM-060. 

2. O mesmo documento esclarece que, "o Governo Federal, objetlvando a 
integração do território nacional pelo sistema viário, implantou o Programa de 
Integração Nacional consubstanciado na construção de rodovias imprescindíveis 
à consecução das metas preestabelecidas" com o obje.tivo de ligar o Norte ao Sul. 

3. No mesmo Progra;ma entretanto, não foram incluídas todas as estradas 
indispensáveis ao seu desempenho havendo algumas dela:s, se incorporado, na fas.e 
de execução, por solicitação dos Governos Estaduais, tendo em vista a s·eme
lhança dos objetivos a serem alcançados. 

4. Prossegue o citado Ofício afirmando que "a rodovia BR-319/AM-060, que 
liga Manaus a Porto Velho, embora não tenha sido inc·orporada de início ao 
Programa de Integração Na;cional, o Gov·erno Federal atendendo a exposição e 
justificativa apresentadas pelo Governo do Amazonas, resolveu inserir a cons
trução daquela rodovia no referido Programa, pelo fato da mesma se integrar 
perfeitamente aos propósitos .governamentais de ocupação de espaços vazl•os. 

Julgada a viabilidade de execução das obras da BR-319/AM-060 com a sua 
inclusão no Programa de Integração Nacional, o Governo Federal, a partir de 
1971, começou a carrear recursos para a construção da referida estrada, através 
do Ministério dos Transportes, usando, .simultaneamente, verbas do Programa 
de Integração Nacional e do DNER". 

5. A fim de que as obras fossem aceleradas, o Estado do Amazonas firmou 
um compromisso para aplicação adicional de meios financeiros, para que, junto 
com os recursos federais já alocados, tivessem prosseguimento os trabalhos da 
BR-319/ AM-060. 

6. Tendo em vista a escassez de recursos estaduais para atender aos encar
gos assumidos, o Governo do Estado obteve autorização do Senado Federal e 
contraiu um empréstimo externo junto a um grupo de bancos estrangeiros 
liderado pelo DEUTSCHE TRUST BANK, no montante de DM 40.0CO.OOO 00 (qua-
renta milhões de marcos alemães), correspond·ente ao , ' • · 

.. 
r: 
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Lei n.0 824, de 4-12-68, que foi. de trS$ 10,000,000.00 (dez mil11ões de dólares 
norte-americanos), tendo em vista a equivalência cambial da: época (lUS$=4iDM). 

7. Com a evolução da taxa cambial do c.ruzeiro em relação ao dólar 
norte-americano e ao marco alemão, a segunda moeda objet•o do contrato v·em 
sofrendo uma acentuada valorização, trazendo embaraços ao Governo do Estado 
do Amazonas, pois os recursos estão sendo utilizados para a necessária cobertura 
da diferença cambial. 

8. Conclui o Chefe do Executivo do Estado serem "evidentes os aspectos 
desvantajosos da contratação do empréstimo em moeda alemã'', que já começam 
a influir no programa de aplicação básica que o Estado se obriga a efetlvar, 
tendo em vista que a maior parcela de amortização ocorrerá no ano em 
curso (DM 13.000.000,00), que deverá ser acrescida da retenção obrigatória de 
DM.4.000.000,00, a vencer em julho. 

9. O Senhor Ministro da Fazenda, na Exposição de Motivos n.0 153, de 2 
de abril de 1973, enviada ao Senhor Presidente da República, após amplo 
exame da matéria e para atender a emergência que o caso merece, pois o 
tomador e o principal pagador do empréstimo é o Banco do Estado do Amazo

. nas S.A. - BEA, que, na operação, foi avalizado pelo Banca do Brasil S.A., 
aprovou desde logo, o empréstimo pa.rcial no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco 
milhões de dólares norte-america:nos). 

10. O Senhor Presidente da República, através o despacho PR-8960-73, 
atendendo à Exposição de Motivos acima r·eferida, autorizou, em 9-4-74, o 
Governo do Estado do Amazonas a dirigir-se ao Senado Federal, conforme 
publicação constante do Diário Oficial da: União, de 10 de abril de 1974 .. 
(folha n. 0 09) . 

1. Cons-ta do processado, cópia da Lei Estadual n.0 1.105, de 17 de dezembro 
de 1973, que "autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo externo" até 
o valor equivalente a US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-ameri
canos), parte pa.ra substituir débito externo remanescente do contrato em 
ma.rco alemão. 

12. Diante do Exposto, cumpridas as exigências do Regimento Interno 
(art. 406', alíneas a, b e c), opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 15, DE 1974 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação 
financeira externa no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dóla
res norte-americanos) para atender compromissos com construção de
rodovia. 

Art. 1.0 - l!: o Governo do Estado do Amazonas autorizado a realizar, atravé.s 
do Banco do Estado do Amazonas S.A. - BEA, como agente financeiro do 
Estado, empréstimo externo no valor equivalente a US$ 5,000,000.00 (cinco milhões 
de dólares norte-americanos) de principal, com financiador estrangeiro a ser 
jndicado, desde que aceito pelas autoridades monetárias do Governo Federal, 
'J)awa paglnmento de compromisso externo, relacionado com a c·ontrapartida 
estadual na construção da rodovia BR-319/AM-060 (Manaus-Porto Velho), cons
tn.llte do Programa de Integração Nacional. 

Art. 2,0 
- A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos 

aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, 
pra:ros, acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para 
registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências normais dos órgãos encarregados da politica econômlco-financeira 
do Governo Federal, e as disposições da Lei Estadual n.0 1.105, de 17 de dezem
bro e 1973. 
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Art. 3.0 
- Esta IVesolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente -
Wilson Gonçalves, Relaklr - Lourival Baptista - Virgílio Távora - Amaral 
Peixoto - Fausto Castello-Branco - Alexandre Costa - Ruy Carneiro - iOinarte 
Mariz - Lenoir V argas. 

PARECER N.0 113, DE 1974 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.0 15, de 1974, da Comissão de Finanças que "autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa no valor 
de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos) para 
atender compromissos com construção de rodovia". 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 

Vem ao exame desta Comissão Proje.to de Resolução apresentado pela 
Comissão de Finanças que "autoriza o Governo do Estado do Amazonas a reali
zar operação financeira externa no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco mllhões de 
dólares norte-americanos) para atend·er compromissos com construção de rodovia''. 

2. O mérito da matéria foi detidamente examinado pela Comissão de Finan
ças, cujo parecer é favorável ao atendimento da solicitação do Senhor Governa
dor do Estad·O do Amazonas. 

3. O processo está instruído com os seguintes documentos básicos: 
a) Ofício do Senhor Governador do Estado, esclar·ecendo o obdetivo e a 

nec.essldade da operação; 
b) Exposição de Motivos n.0 153, de 3 de abril de 1974, do Senhor Ministro 

da Fazenda ao Senhor Presidente da República, esclarecendo os detalhes da 
operação e pela posição favorável do empréstimo; 

c) Folha do Diário Oficial da União, com o despacho PR-8.960-73, do Senhor 
Presidente da República na Exposição de Motivos n.0 153, de 1974, do Se~or 
Ministro da Fazenda, autorizando o Governo do Estado do Amazonas a dirig1r-se 
ao Senado Federal, na forma do disposto no item IV do art. 42 da Constituição; e 

d) Diário Oficial do Estado com o texto da Lei n.0 1.105, de 17 de dezembro 
de 1973, autorizando a operação em pauta. · 

4. Ante o exposto, a Comissão, no âmbito de sua comp·eténcia, manifesta-se 
favoravelmente ao pedido formulado pelo Senhor Governador do Estado do 
Amazonas, opinando pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de IVeso
lução apresentado pela Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente 
- Helvídio Nunes, IVelator- Carlos Lindenberg- Gustavo Capanema- Italivio 
Coelho - Accioly Filho - Wilson Gonçalves. 

PARECER 
N.0 114, de 1974 

Da Comissão de !Redação, apresentando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 14, de 1974. 

Relator: Sr. Ruy Carneiro 

A Comissão apresenta a redação final !lo Projeto de Resolução n.o 14, de 
1974, que autoriza o Governo do Estado de Sao Paulo a realizar operações finan
ceiras, em moeda estrangeira, para a construção civil, fornecimento e instalação 
de equipamentos de três Hospitais de Ensino naquele Estado. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente -
Ruy Carneiro, R·elator- Wilson Gonçalves. 

.... 
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ANEXO AO PARECER 
N.o 114, DE 1974 

Rcdação final do Projeto de Resolução n.0 14, de 19'74 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , DE 1974 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações fi
nanceiras, em moeda estrangeira, para a construção civil, fornecimento 
e instalação de equipamentos de três Hospitais de Ensino naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realiza-r opera

ções financeiras, em moeda estrangeiro, para o custeio de estudos e projetas, cons
trução civil, planejamento, fornecimento e instalação de equipamentos elétrlcos, 
mecânicos, hidráulicos e médico-hospitalares para os Hospitais de Ensino a serem 
construídos na Cidade Universitário da Universidade de São Paulo (USPJ, na 

. Universidade de Campinas (UNICAMPJ e ao Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 

Art. 2.0 - As operações financeiras a que se refere o artigo anterior con
sistirão: 

I - em empréstimo de US$ 55,000 000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dó
lares) com grupo financiador externo a ser indicado; 

II - em financiamento a ser negociado com Hospitalia International GmbH,' 
na importância de 80% (oitenta por cento) do material de origem estrangeira, no 
valor d·e até DM 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de marcos alemães), observa
dos os critérios de similaridade nacional dete·rminados pela Carteira de Comércio 
Exterior (CA.CEX) e vigorantes na época da apresentação das Guias de Im
portação. 

Art. 3.0 - As operações externas realizar-se-ão nos moldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés
cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para 
registro de financiamentos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da p•:llítica econômico-financeira 
do Governa FederaL inclusive quanto ao aval a ser prestado pelo Banco do Es
tado de São Paulo S.A., e, ainda, as disposlpões da Lei Estadual n.0 122, de 4 
de julho de 1973, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 5 
de julho de 1973. 

Art. 4.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER 
N.0 115, de 19'74 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n.0 29, de 1974, que "elimina a exigência do prazo de carência para 
a concessão· de benefícios por incapacidade para o trabalho aos segura
dos obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes". 

Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
Objetiva o eminente Senador Franco Montoro, com o projeto em exame, eH

minar a exigência do prazo de carência, para a concessão de benefícios de Inca
pacidade para o trtlibalho, a'OS seg.urados obrigatórios da Previdência Social e para 
a concessão de pensão aos seus dependentes, mantendo tal exib!lidade, entretan
to, para os segurados facultativos. 

Em certo trecho de sua bem lançada "Justificativa", esclavece o Autor que 
"a causa pr<>vocadora da Incapacidade para o trabalho ou da morte do segu-
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rado não pode ser pretexto para eliminar o benefício da proteção do seguro 
social". 

"Sendo compulsória a filiação do segurado ao lNPS, não tem sentido a 
exigência do período de carência. Não é razoável que pelo simples fato 
de não ter cumprido ·esse período - descumprimento que não é fruto 
de sua vontade, mas de circunstâncias a ela alheias - no momento da 
invalidez, ou seja exatamente no instante em que vai necessitar da pre
vidência social, fique sumariamente excluído do benefício." 

A tes.e, sob um ponto de vlsta puramente sentimental, voltado para os prin
cípios da solidariedade humana, não merece censura. Entretanto, o sistema pre
videnciário brasileira é "retributivo", isto é, assemelhado ao seguro social, de 
modo a que em termos gerais - somente quem paga o "prêmio" tem direito ao 
recebimento do "valor segurado" ou benefício. Assim, a ·expressão previdência so
cial, por nós adotada, seria tanto ou quanto imprópria, pois, verdadeiramente, 
o que temos é um seguro social com nuances de previdência. 

De qualquer modo, a atual legislação já prevê hipóteses em que o segurado, 
independentemente do pagamento antecipado de contribuições, faz jús ao direito 
a benefíc:os. São os casos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por 
invalidez pelo acometimento de molés·tias de suma gravidade (como as enumera
das no art. 64 da Lei Orgânica da Previdência Social: cardiopatias graves, tuber
culosa ativa, doenças mentais, etc.); o auxílio-funeral e pensão aos dependentes, 
por morte do segurado, e a assistência médica, farmacêutica e odontológica. 

Como se vê, a Lei é bastante restritiva quanto à concessão de benefícios e 
auxílios sem o custeio antecipado, decorrente do pagamento de contribuições, 
face aos principios norteadores do nosso sistema previdenciário. Por isso mesmo, 
numa análise eqüidistante dos fatores emccionais que sempre envQlvem a pro
blemática do seguro social, parece-nos só deve ter direito ao benefício aquele que 
paga a contribuição correspondente, pois, d•o contrário, o segurado "gratuito" es
taria lesando os que pagam. 

Assim, os prazos de carência, que o Projeto pretende eliminar, além da fina
lidade básica de ensejar o custeio dos serviços pretados, visam a salvaguardar 
a instituição previdenciária e, portanto, todos aqueles que dela depend·em e con
correm para a sua manutenção, do surgimento de segurados que, preconcebi
damente, não tendo jamais se filiado ao sistema, queiram dele se· valer para tirar 
pr·oveito imerecido. 

Realmente, embora a proposição não enfoque esse aspecto, vez que voltada 
para um plano mais idealístico, sua aprovação ensejaria a que uma pessoa, que 
nunca contribuiu para a Previdência Social, por não lhe convir esse dispêndio, 
no momento ·em que sentisse avizinhar-se uma moléstia incapacitante para o tra
balho, procuraria ingressar no sistema para, Jogo após, requerer a sua aposen
tadoria. 

Por outro lado, ainda que desprezado fosse esse aspecto, que poderíamos cha
mar de "ético", da questão, vale reafirmar que a eliminação do período de ca
rência, para os segurados obrigatórios, subverteria todo o sistema previdenciá
rio, eis que, alicerçado em bases atuariais, retiraria do INPS um somatório de 
contribuições indispensável ao custeio dos serviços. É bem verdade que o projeto 
se restringe aos casos de auxílio-doença e de aposentadoria, por invalidez, mas, 
justamente, são esses dois benefíc:os, especialmente o primeiro, os que maior 
dispêndio representam para a instituição. 

Ora, o parágrafo único do art. 165 da Constituição é taxativo ao determinar 
que nenhuma prestação de assistência ou de benefício compreendidos na previ
dência social pode ser criada, majorada ou estendida sem a correspondente fonte 
de custeio total. 

Nesse caso o Projeto está em completo antagonismo com o dispositivo cons
titucional, pois, eml:ora não crie nova modalidade de benefício, retira daqueles 
citados a sua principal fonte de custeio, que são as contribuições vertidas no pe
ríodo de carência. .. . 
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Ante essa circunstância, que nos parece incontornável, nosso Parecer é pela 
Inconstitucionalidade do Projeto. 

Sala das C<lmissões, em 25 de abril de 1974. -Daniel Krieger, Presidente -
Carlos Lindenberg, Re:ator _: Helvídio Nunes - Accioly Filho - Italivío Coelho 
-'Gustavo Cwpanema - Wilson Gonçaives. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O Expediente lido vai a públlcação. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 34, de 1974 

Altera o Código da Propriedade Industrial (Lei n.0 5. 772, de 21 de 
dezembro de 1971). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 24 do Código da Propriedade Industrial (Lei n.0 5. 772, de 
21 de dezembro de 1971) passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 24 - O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, 
o de modelo de utilidade e o de modelo ou des·enho industrial pelo prazo 
de dez anos, todos contados a partir da data da expedição das patentes, 
desde que observadas as prescrições legais. 
§ 1.0 - O prazo de vigência das patentes expedidas após a promulgação 
da Lei n.0 5. 772, de 21 de dezembro de 1971, será contado na forma esta
belecida neste artigo. 

§ 2.0 - Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio pú
blico." 

Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

1. O Projeto visa a restabelecer a tradiçã·o cfo direito brasileiro, na contagem 
do tempo de vigência das patentes. 

De fato, a legislação brasileira dos últimos trinta anos estatuiu, sem discre
pância, a contag.em do prazo de vigência das patentes a partir da sua concessão. 

Era o mais lógico e razoável, eis que, durante a tramitação do processo, não 
existia ainda a patente. Portanto, não havia sido concedido ainda qualquer pri
vilégio. 

E como tais processos levam anos a se concluirem, a contagem do prazo a 
partir do pedido redundava, de fato, em lesão ao direito do interessado. 

Assim é que, nos últimos trinta anos, sempre se reconheceu como legítimo o 
prazo de quinze anos ao privilégio de Invenção. Privilégio, na verdade, só poderá 
existir quando alguém adquire o direito ao respectivo uso. E isto só ocorre quan
do a patente é concedida. Só então, corporifica-se o direito de inventor e a pos
s:b!lidade de sua fruição. 

Isto é de grande importância ao desenvolvimento do País porque estimula os 
inventores. Por isso, a Constituição elevou o direita ao priv!légio a um postulado 
constitucional, ao contemplá-lo no capítulo dos direitos e garantias, como está 
escrito no § 24 do art. 153: 

"A Lei assegurará aos autores de inventos industriais prlvllêglos temporá
rios para sua ut!llzação, bem como a propriedade das marcas de indús
tria e comércio e a exclusividade do nome comercial." 
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2. As leis dos últimos decênios assim o entenderam. 
o Decreto-Lei n.0 7. 903, de 27 de agosto de 1945, estatuia: 

"Art. 39 - O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos. 
contados da data da expedição da patente, findo o qual a invento cairá 
no domínio público." 

o Decreto..[,ei n.0 254, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe de maneira idêntica: 
"Art. 25 - O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modelo 
Industrial vigorará, desde que pagas as contribuições devidas regular
mente, pelo prazo de vinte anos, contados da data do depósito do pedido 
de privilégio, ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocor
ra após cinco anos da data do depósito do pedido." 

O Decreto-Lei n.0 1.005, de 21 de outubro de 1969, também estabelecia: 

"Art. 29 - Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho indus
trial vigorarão, d·esde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo 
prazo de quln!Ze anos, contados da data da expedição das respectivas pa
tentes." 

3. Esta era a tradição do nosso direito relativa ao assunto até que foi pro
mulgado o atual Código da Propriedade Industrial (Lei n.o 5. 772, de 21 de dezem
bro de 1971), cujo art. 24 estabeleceu o prazo de quinze anos "contados a partir 
da data do depósito". 

Como a tramitação dos processos leva anos a fio, tal disposição legal im
plicou, na realidade, numa diminuição Injusto e injustificada dos prazos de uso 
e fruição da:s patentes, com evidente desestimulo e desncorl!ljamento a todos quan
tos têm aptidões especiais para os Inventos, que interessam profundamente a 
economia nacional. 

Ora, esse desestimulo legal chega justamente num momento histórico em que 
o País, faz um esforço extraordinário em prol do seu desenvolvimento. Não sa
bemos ainda das repercussões de tal ato. 

Entretanto, sejam elas quais forem, é dever precípuo do Congresso velar para 
que seja modificada a legislação no sentido de estimular o gênio inventivo do 
nosso povo, em benefício do nosso desenvolvimento. 

Dai, a razão de ser da proposição, que visa assegurar a fruição dos privilé
gios concedidos nos termos da lei pelo prazo efetivo de quinze anos, como é de 
nossa tradição. 

Por isso, estatui a nova redação dada ao art. 24 do Código de Propriedade 
Industrial que os prazos serão contados "a partir da data da expedição das pa
tentes". 

O Projeto seria incompleto se não amparasse também o direito daqueles que 
tiveram suas patentes concedidas a partir da promulgação da Lei n.o 5. 772/71, 
que tiveram o seu prazo de fruição efetiva das suas patentes reduzido, uma vez 
que, nos termos da lei, ele se contou a partir do depósito. 

Fiel ao principio constitucional da Igualdade de todos perante a lei, o Pro
jeto assegura a todos igual prazo de fruição efetiva das patentes e modelos. 

4. A proposição tem embasamento constitucional (art. 1153, § 24), de vez 
que este dispositivo manda que a lei assegure aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário. Portanto, a União tem competência legislativa especifica 
para o caso em tela. 

Por outro lado a matéria legislada não é daquelas que a Lei Maior reservou 
à iniciativa privilegiada do Presidente da Repúblic~, eis que não figura entre os 
assuntos constantes dos arts. 57 e 65 da Constltuiçao. 
· Assim s!lndo, torna-se evidente que o poder de iniciativa pertence a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nos pre
cisos termos do nrt. 56 da Lei Maior. 

I 
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Finalmente, cumpre assinalar que a proposição encontra fulcro no próprio 
texto constitucional já citado (art. 1•53, § 24). Assim, conforme que está com ele, 
o Projeto não afronta nem mesmo o espírito, nem a letra do Estatuto Básico. 

Não há pois, óbices de natureza constitucional que impeçam a tramitação 
da proposição. 

Ademais, harmoniza~se ela com a tradição jurídica brasileira e com o pró~ 
prio texto do Código da Propriedade Industrial. 

Assim sendo, acreditamos que o Projeto se constitui numa contribuição vá~ 
lida que o Congresso poderá dar não só para atender reivindicações legitimas 
dos interessados, como também, como estimulo a:o desenvolvimento tecno~ógico 
nacional. 

Sala das Sessões, 2,5 de abril de 1974. - Carvalho Pinto. 

LEGISLAÇif.O CITADA 

LEI N.0 5. 772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971 

Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. 
' •••••••••••••••••• o •• o ••• o o •••••••••••• o ' •• o ••••••• o o ••••••• o ••••• o • o •••••••••• 

CAPiTULO IX 
Da Duração do Privilégio 

Art. 24 - O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o 
<le modelo de utilidade e o de modelo ou desenho Industrial pelo prazo de dez 
anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as pres~ 
~rições legais. 

Parágrafo único - Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domi~ 
nlo público . 

• ' ••••••• o ' •• ' ••••• o •••••• o ••••••• o ••••••• o •• o • o •••••••••• o o •••••••••••• o o •••••• 

(As .Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.) 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido à.s ·Comissões competentes. 

Sobre a mesa, iRequerimento que vai ser lido pelo sr. 1.0~Secretário. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N.0 57, DE 1!174 

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 19, de 1974, que dispõe sobre d!sponibllidade e a 
aposentadoria dos membros da magistratura federal e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Virgo.ilio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Requerimento lido será votado 
np&s a Ordem do Dia, na forma do art. 378, inciso II, d'o !Regimento Interno. 

Participo aos Srs. Senadores que recebi, hoje, no Gabinete, a visita do P.X~ 
Mln.lstro Mári'o Glbson Barboza, na primeira vez que vem a Brasília depois que 
deixou as altas funções de Ministro do Exterior, que tanto honrou e enobreceu, 
a fim de agradecer ao Senado o apoio que teve dos Srs. Senadores, durante os 
unos em que exerceu aquelas altas funções. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL B_:U>TISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, designado 
]leio Senado, por lndicaçao do Conselho do Grupo Brasileiro da União Interpar~ 
lamentar, fiz parte da Delegação Brasileira que participou da 114." reunião do 
Conselho Interparlamentar, realizada em Bucareste, Roménia, da 15 a 20 de abril 
IJassado. 
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Chefiada pelo Senador Tarso Dutra, integraram a delegação os Senadores 
Nelson carneiro, Osires Teixeira, os Deputados Aderbal Jurema, Tancredo Neves 
e Pacheco Chaves; como assessores de imprensa, os jornalistas Manoel Pcmpeu 
Filho e Albérico Cordeiro da Silva e, como secretário, dona Heloisa de Sousa 
Dan tas. 

A Reunião do Conselho Interparlamentar instalou-se no dia 16, à.s dez horas, 
no Pal~cio da Grande Assembléia Nacional, com a presença do Senhor Presidente 
da Republica Socialista: da Romênia Nicolae Cea.usescu, Ministros de Estado, auto
ridades civis, militares, diplomáti'cas e 476 delegados, representando 62 países. A 
Reunião foi instalada pelo Presidente daquele País, em discurso que proferiu, 
abrindo os trabalhos do encontro. 

No mesmo dia 16, à tarde, foram instaladas as diversas comissões técnicas. 
Na comissão Parlamentar, Jurídica e dos Diretores do Homem, atuou intensi
vamente o senador Tarso Dutra. Através de um amigo, integrante da delegação 
de outra Nação, o Senador Tarso Dutra teve conhecimento de que seria tentada 
uma manobra visando a atingir o nosso País, numa condenação que o apontaria 
como um daqueles onde se pratica a tortura fisica, química e moral. Serviu de 
pretexto para a manobra, uma pseudo condenação de um Tribunal Russel, 
existente em Paris, constituído por pessoas laureadas pelo Prêmio Nobel, que 
atribui ao Brasil o exercício da tortura, juntamente com outros países. 

Imediatamente, o Senador Tarso Dutra reagiu contra o plano, inscrevendo
se para repeli-:o, com a devida energia. A:p·oiado una:nimemente por seus com
panheiros de delegação, inclusive os integranes da Oposição, o nobre Senador 
Tarso nutra impediu que o atentado contra o nosso Pais tivesse êxito. Deu-se 
o pronunciamento condenatório, que recaiu sobre outros países, nesse rol não 
entrando o Brasil. Falhou, assim, por completo, mais uma vez, manobra fomen
tada e inspirada por elementos inconformados com o desempenho ~rasileiro, que 
tanto se têm esforçado em denegrir o bom nome de nossa pátria no Exterior. 
A reação, enérgica, pronta e eficaz do chefe da Delegação, senador Tarso Dutra, 
fez malograr a torpe manobra e, simultaneamente, permitiu que mais se pro
jetasse o nome de nossa Terra, hoje sob o comando ffrme e lúcido do Presidente 
Ernesto Geisel, diante do testemunho inequívoco dos Representantes do Povo e da 
Imprensa Brasileira que lá se encontravam. 

Merece destaqu.e, também, a conduta eficiente do Deputado Tancredo Neves, 
que desenvolveu importantes gestões junto à Delegação Argentina, demovendo-a 
do intento de levantar, ua Comissão de Assuntos Econôm!cos e Sociais, o problema 
do regime de águas nos grandes rios que dividem países, com o objetivo de atin
gi'r o gigantesco empreendimento de Itaipu. Impediu ele, com o apoio decisivo 
do Senador Tarso Dutra, que a questão fosse formulada, resultado indiscutivel
mente positivo para nós e, acreditamos, para as boas e sempre melhores relações 
entre Brasil e Argentina. 

Na Comissão de Questões Políticas, Segurança Internacional e Desarma
mento, o Senador Nelson Carneiro proferiu brilhante voto às conclusões finais, 
afirmando que a Delegação do Brasil ratificava a posição que sempre adotou no 
sentido de condenar a guerra e erigir o arbitramento como solução para quaisquer 
conflitos ou dissídios internacionais. 

O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex.a dá licença para um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz - É oportuno o depoimento que V. Ex.a estâ prestando 
sobre a ação de nossa representação no exterior, que, mais uma vez, tem sido 
útil, com a sua presença através da União Parlamentar, na defesa dos lnter
ses do nosso País. O depoimento de V. Ex.a é Importante e, tenho certeza, a 
União Parlamentar continuará a prestar relevantes serviços, levando ao exterior 
a nossa palavra e, sobretudo, a defesa do nosso regime, notadamente agora, 
quando estamos acentuadamente dentro de um regime de paz, tranqül!!dade e 
trabalho. Era este o aparte que desejava dar a v. Ex.~ -

I 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou multo grato a V. Ex.a eminente Senador 
Dinarte Mariz, por esse· aparte com que enriquece o meu pronunciamento. 

Continuo, Sr. Presidente. 

o Deputado Aderbal Jurema, na Comissão para Educação, Ciência e Cultura, 
sustentou notável tese sobre a "Educação da Juventude no espirita da com
prensão, d~ cooperação e da paz lnternclonais. "Mostrou que a educação da 
nossa juventude está exposta no texto da reforma do ensino, votada pelo COn
gresso Nacional em 1971. Sustentou que a Universidade tem o dever de ser 
.centro de formação de técnicos e pesquisadores, dentro de um espírito de fra
ternidade universal, enfatizando que os estudos de "moral e clvica" e de Orga
nização Social e Política orientam com acerto nossa mocidade, a fim de que 
respeitem e amem os valores da Cultura humana. 

O Sr. Wilson Campos - V. Ex.a me permite um aparte? 

o SR. LOURIVAL BAl".l'IS'IA- Com muito prazer, e!Ili.nente Senador Wilson 
Campos. 

O Sr. Wilson Campos - Parabenizo V. Ex.a pelo relato que faz a missão 
junto à União Interparlamentar, sob a chefia do eminente Senador Tarso Dutra. 
Já o Jornal de Brasília, durante esta semana, trouxe ao conhecimento dos bra
sileiros, principalmente dos brasilienses, de como se portaram os seus Repre
sentantes e fazia alusão à presença de V. Ex.11 e dos Senadores Nelson carneiro, 
Tarso nutra e Osires Teixeira, pelo grande trabalho que realizaram em prol do 
bom nome do Brasil. Portanto, meus parabéns a V. Ex.P, pelo relato que faz, e, 
também, a todos companheiros que parti'ciparam, como V. Ex.11, da missão do 
COnselho Interparlamentar, quando da última realização em Bucareste. V. Ex.11 

receba, também, o ateto e a solidarleõade de Pernambuco, através da minha 
pessoa, na homenagem que presto aos companheiros que, como v. Ex.a, partici
param dessa missão. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou, também, multo grato a V. Ex.a, emi
nente Senador Wilson Campos, por esse depoimento, por esse aparte, pela sua 
palavra ami'ga que vem, também, enriquecer, e multo, este pronunciamento que 
faço, esta tarde, no Senado. 

Prossigo: 

O Senador Osires Teixeira, por sua vez, apresentou à Comissão Económica 
e Social tese sobre o tema "conseqüências económicas e sociais da explosão demo
gráfica", que será apreciada devidamente pela Comissão de Redação, para sub
sidio às conclusões finais. 

o Deputado Pacheco Chaves foi o coordenador-geral das Comissões, traba
lhando com inteligência e dedicação, sempre atento aos problemas que surgiam. 
Os. repóteres Albérico Cordeiro da Silva e Manoel Pompeu Filho participaram 
da reunião, assistindo aos trabalhos, sempre presentes, atentos aos debates e, 
posteriormente, enviando noticiário para o Brasil, sobre o trabalho futenso de 
nossa Delegação. Prestaram serviço relevante, que é do meu dever exaltar. 

O Sr. Ruy Carneiro- V. Ex." permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Ruy 
Carneiro. 

· O Sr. Ruy Carneiro - É oportuna a brilhante exposição que o nobre Repre
sentante de Sergipe está fazendo, esclarecendo o Plenário e a Nação acerca do 
que os Congressistas Braslleil'OS realizaram em Bucareste. Impõe-se esclareci
mentos como os que V. Ex."' traz ao Senado, da atuação eficiente da União 
Intepralmaentar há poucos dias na Capital romena, e cuJa ação é multas vezes 
julgada Injustamente. Aliás, o Grupo Braslleiro, atualmente presidido pelo 
eminente Senador Tarso Dutra, sempre primou pelo mais correto desempenho 
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de sua missão no estrangeiro. Tenho acompanhado a atuação da Uruão Inter
parlamentar desde 1953, quando pela primeira vez essa entidade se deslocou da 
Europa e veio aos Estados Unidos, realizando uma reunião no Capitólio, em 
Wahington. Nessa oportunidade, os Senadores e Deputados Federais brasileiros 
tomaram partes nos trabalhos, como Observadores. Dos Parlamentares fundado
res ainda estão atuando na Câmara e Senad'o o Deputado Luiz Garcia. do 
Estado de V. Ex.a, o Senador Nelson carneiro, e este humilde aparteante. Feli
cito pela. feliz oração que pronuncia e peço perdão pela extensão deste aparte. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.", eminente Sena
dor Ruy Carneiro, por esse depoimento que dá, referente à União Interparla
mentar. A palavra de V. Ex.a., antigo Parlamentar nesta Casa, que prestou rele
vantes serviços ao Brasil e ao seu Estado, é uma palavra de fé, é uma palavra 
de confiança e que diz o que realmente é a União Interparlamentar. 

· Sou multo grato a V. Ex." por esse apoio dado ao pronunciamento que faço, 
nesta tarde, no Senado. 

Continuando, Sr. Presidente: 

Desnecessário dizer do trabalho, da dedicação e da eficiência da senhorita 
Heloísa Sousa Dantas, secretária da Delegação. 

A Delegação Brasileira compareceu a duas recepções oferecidas pelo presi
dente Cea:usescu e pelo Presidente da Assembléia NacionaJ da Roménia, Sr. Miron 
Constantinescu. Devo, também. aludir à eSpecial atenção que nossa Delegação 
recebeu do Ministro Frederico Carlos Carnaúba, Chefe da Legação do Brasil na 
Roménia, prestando toda assistência e colaboração que se fizeram necessárias, 
além da sua gentileza. Igual conduta teve o Diplomata Dumitru Dragnea, Se
gundo-Secretário da Legação da Repúbllc::t Socialista da Roménia, posto à nosla 
disposição. 

Ao retornar de Bucareste, passei por Roma, onde fui alvo de atenciosa recep
ção por parte do Ministro Ivã Veloso da Silveira Batalha, Ministro-Conselheiro 
de nossa Embaixada naquela capital, bem como dos sempre pr.estimoso.s repre
sentantes da VARIG, Srs. Alberto Diz e Gianfranco Notarbartolo de Villarosa, 
pródigos em suas atenções para com todos os brasileiros, o que constitui uma 
tradição desta nossa empresa de aviação civil, conforme é do conhecimento de 
todos nesta Casa. 

Indicado para a Comissão para os Territórios não Autónomos e o Estudo das 
Questões Étnicas, com o tema fundamental envolvendo estudos de medidas ca
pazes de evitar e eliminar as formas de discriminação racial, quaisquer ·que s~ am 
e, em especial, o apartheid, compareci a todas as reuniões da Comissão, parti
cipando de seus trabalhos, esforçando-me no sentido de corresponder às res
ponsabilidades que me haviam sido delegadas. 

O testemunho que ora presto, Sr. Presidente, à Casa e à Nação sobre os 
trabalhos dos Parlamentares Brasileiros em Bucareste, não constitui apenas o 
cumprimento de um dever, mas, acima de tudo, um esclarecimento que consi
dero oportuno sobre a atuação da União Interparlamentar. 

Sem o propósito de erigir em regra intocável as viagens de delegações bra-
. sileiras ao Exterior, devo tornar explicito c proveito para o nosso País, seu bom 
nome e seu prestígio, de tarefas cumpridas com seriedade e patriotismo, como 
foram aquelas que, sob a esclarecida direção do Senador Tarso Dutra, desempe
nhamos na Capital da Roménia. 

Para concluir, Sr. Presidente, incorporo, na forma regimental, a este meu 
discurso, pronunciamento que fiz, no dia 17 do corrente mês, em nome da Dele
gação Braslleira, perante a Comissão para os Territórios Não Autônomos e o 
Estudo de Questões Étnicas, apoiado, por unanimidade, pelos integrantes daquela 
Comissão do Conselho da União Interparlamentar, que se reuniu em Bucareste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.) 1 
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Documento a que se refere o Sr. Lourival Baptista, em seu discurso: 

DISCURISO DO SR. LOURIVAL BAPTJiSTA, EM NOME DA DELEGAÇãO BRA
SILEIRA DIA UNUO INTEiiM'ARLAMENTAR, PERANTE A COMJiSSA.O PARA 
OS TERRITóRIOS NAO AUTONOMOS E O ESTUDO DE QUESTõES ÉTNICAS: 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, os problemas e assuntos que determina
ram a criação desta Comissão são, a meu ver, os de maior relevância e gravi
dade existentes no mundo atual. Constituem a maior chaga da civilização mo
derna e, sem dúvida, a mais copiosa fonte de males e desgraças que afligem ::t 
humanidade. 

Mas, os meios modernos de comunicação não aumentaram senão a visão de 
desgraças e crimes Intoleráveis a uma civilização como a nadsa. Por outro lado 
evidente a Importância excepcional assumida por esses meios de comunicações 
que ligam hoje tão rápida e completamente os povos mais distantes. A medida 
que o mundo se torna próximo, o problema mais grav·e .e decisivo para a paz t> 
compreensão internacionais e o problema racial. 

Daí a urgência de serem reprimidos, condenados e extintos. Cas-o contrário, 
jamais alcançaremos o Ideal de um mundo unido e solidário. 

Problemas como os raciais são fontes Inesgotáveis do mal; da violência, d.a 
morticínio e portanto, da Impossibilidade de Paz, que há de se fundamentar na 
Verdade e na Justiça, para que seja real c duradoura. 

ódios e violências gerados por questões como as raciais são causa de infin
ãáv·eis outros males. E possuem inequívoco· poder de multiplicar-se, desdobrar-s·e, 
surgindo em toda parte como fator de perturbação, de divisão, de conflitos e. 
portanto, de quebra da paz, da harmonia social, da cC>nvivêncla entre os povos 
e da justiça s-ocial que há de Imperar em toda parte. 

São males que devem ser combatidos de toda forma, em toda part.e e em 
todo tempo. 

É o que ocorre no selo das Nações Unidas. Mesmo que deliberações ali toma
das não sejam cumpridas, menosprezadas por quem não s·e peja de desconhecer 
sentimentos que formam hoje uma consciência Internacional, úteis e férteis são 
os debates e as decisões travadas e tomadas nas Nações Unidas. Enquanto não 
se encontrar um melo de impor, mesmo que pela força, que as decisões Interna
clonais sejam cumpridas, necessário manter o debate, a denúncia. O mesmo se rá 
com os modernos meios de comunicação, que hão de ser mobilizados e postos :t 
serviço da paz, da verdade e da justiça! Através deles, lograremos um eficiente 
e constante trabalho de educação, esclarecimento e formação de opinião pú
blica internacional, nece.ssàrios às transformações necessárias ao futuro da Hu
manidade e até mesmo à sua sobrevivência. num mundo permanentemente amea
çado pelas armas nucleares. 

Os Parlamentares são meio.s poderosos para o combate dos vários aspectos do 
racismo: biológico, social e psicológico, num importante trabalho de esclareci
mento, elucidação e condenação. 

Nos parlamentos, deve surgir, sempre, poderoso apoio às decisões das Nações 
Unidas; denúncia e condenação de quaisquer crimes contra a natureza hmnana, 
ocorram onde ocorrerem; aprovação e ap·oio a deliberações como a adotada pelo 
Comitê Olímpico Internacional, ao negar a participação da Rodésia nos jogos de 
Munique. Que de forma alguma, a pretexto algum, se favoreça, seja ce>mo for, 
povos e paises submetidos a sistemas como o da Africa do Sul ou da Rodésia. 

Necessário, também, que problemas como os raciais ou de povos não autõno
mos não sejam desvirtuados por interesses ideológicos, tornando-se meros Ins
trumentos de publ!cldade, propaganda e Judibriação. Só assim poderemos ver, 
distinguir, condenar e combater males dessa natureza em toda sua Imensa va
riedade. sob seus inúmeros disfarces. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra :to nobre Senador 
Wilson Campos. 
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O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srss Senadores, aproveltamo·s o 
recesso parlamentar para o exame d-os problemas da nossa Rteglão e também 
para um balanÇO dos últimos três anos de Governo, os mais .express!v()3 para 
o desenvolvimento nacional, a projeção do Brasil no panorama Internacional, o 
crescimento económico do País, a eliminação de tensões Internas, a ampliação 
da confiança do povo no novo Governo e uma crença crescente na democracht 
representa ti v a. 

Sob este último aspecto - o da recuperação democrática - o pleito que 
se f·eriu no Pa·rlamento, em janeiro, velo, mais uma vez demonstrar a nossa 
maturidade política, reunindo, no Plenário do Congresso Nacional, não apenas as 
duas Casas Legislativas, senão também as figuras mais representativas do.s 
quadros políticos estaduai.s, para uma decisão aplaudida, pela Nação Inteira, 
como um largo passo na consecução das nossas aspirações de povo livre. 

Se o ideal democrático se configura no da mais ampla representação na
cional, quanto à esco}ha dos quadros dirigentes do País, a e'eição e posse do 
Presidente Ernesto Gelsel não apenas consagrou uma preferência amplamente 
majoritária dos Representantes da Nação, como foi recebida, pelo povo e pela 
Imprensa, como decisão necessária e coerente: cumpriu-se, estritamente, o ca
lendário constitucional; atendeu-se ao prlncíp!o basUar da rotatividade do 
Poder, no sistema republicano; a Oposição teve, claramente, vez e voz, para o 
cumprimento da sua elevadíssima função de contraste Ideológico e de crítica 
serena e segura: o Presidente eleito pôde, no seu primeiro pr.onunclamento, de
monstrar que não se Q!uebrarla: a continuidade administrativa nem seriam pos
t.ergados os ideais revolucionários. 

Se a Aliança Renovadora Nacional aqui expressou, em manifestação unânime, 
sua fidelidade partidária, o Movimento Democrático Brasileiro soube comportar-se 
à altura do momento histórico, demonstrando, mais uma vez, na blpolaridade 
de forças que é o sustentáculo do regime democrático e do sistema representa
tivo, sua presença pertJn.ente, necessária e Insubstituível. 

Em homenagem à conduta dos nossos leais adversários - que não deixam, 
também, de ser correligionários nossos, no mesmo anseio de preservação do 
ldeário político do povo brasileiro - afirmamos, desde logo, a nossa convicção 
de que as minorias políticas e parlamentares configuram o condimento indis
pensável da vivência democrática. Quem perlustre a História Política do Brasil, 
como a de qualquer naçii.o democrática, há de encontrar uma constante: <e 
as maiorias governam, por vocação essencial do sistema, a vigilância oposicionista 
responde, sempre, pela correção dos desvios, pelas advertências necessárias no 
momento das decisões cruciais, quando a autocrítica se descuida nas equipes 
de Governo. 

Para relembrar uma figura gloriosa de Parlamentar oposicionista, no Con
gresso Brasileiro, gostaríamos de, neste instante, voltar aos idos de 1946, quando 
a conduta apostalar de Otávio Mangabeira comandava, com eficiência e brilho, 
a Oposição na Constituinte. Ninguém foi mais ve.emente, nem mais enér
gico, nem mais intransigente, na pregação do.; ideais democráticos e represen
tativos; ninguém mais há;bil, nem mais vigilante, nem mais eloqüente, na 
defesa dos princípios liberais, que norteariam a Carta de 1946; ninguém mais 
seguro, disciplinado e firme, na condução de uma minoria parlamentar, a ponto 
de sustentar-se, tanto naquele momento como depois dele, que o seu Partido 
na.scera vocacionado para a Oposição. 

Mas o genial Parlamentar baiano sabia, entretanto, que a democracia nas
cente é uma planta multo tenra, capaz dE fenecer por falta de cuidados. Não 
carece, apenas, do adubo telúrico das energias populares e das aspirações co
muns; mesmo quando árvore frondosa - acrescentamos - ainda exige, por 
vezes, suor e lágrimas, como Irrigação, em momentos cruciais do seu desenvol
vimento, nas conjunturas revoluciollárias. Esse preço, pedido por Winston Chur
chlll, na última grande guerra, ao povo inglês, para salvar o seu pais das garras 
do nazismo, por vezes a democracia exige dos que pretendem preservá-la. 

Quando Otávio Mangabeira, no ano .seguinte, em vigor a nova Constituição 
que o Marechal Dutra elegera como seu livro de cabeceira - percebeu o 

. 
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intuito do Governo de promover a recuperação administrativa e económica do 
Pai.s, sem prejuízo da redemocratlzação, achou o momento propicio para propo!· 
uma coalizão nacional. 'reve que lutar, no seio da bancada oposicionista, a 
famosa "banda de música da UDN", como um verdadeiro "leão na cova dos 
Danléls", para usar uma expressão muito a gosto do General Flores da Cunha. 

Transmutou-se o líder: com a mesma pertinácia anterlor, .substituiu a 
Intransigência pela cordüra, os epítetos contundentes pelas palavras amáveis; 
Nereu Ramos e Agamenon Magalhães passaram a tratá-lo como um correligio
nário democrático. E o êxito do qülnqüênio governamental do Marechal Dutra 
se deve, em grande parte, à desmobilização dos espíritos provocada pela atuaçã1J 
exemplar de Otávio Mangabelra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Se ficou demasiado longo este exórdio, serviu, ao menos, para relembrar a 

figura de um grande parlamentar oposicionista, que saberia, depois, governar 
admiravelmente a Bahla. Talvez sirva, aos nossos adversários de hoje, - tanto 
quanto nós leais servidores do Parlamento e da Democracia - como em exem
plo histórico e cívica: advertência: decerto a politica é, cada dia e cada vez mais 
uma ciência, mas como prática é e será sempre, a arte da transigência em be
nefício do bem comum. 

Ora, Sr. Presidente, nós, os nordestinos, estamos transigindo há muito tempo, 
pelo menos desde 1930, quando ajudamos a fazer a primeira Revolução autên
tica neste Pai.s, antes, com o sangue generoso de Siqueira Campos e de João 
Pessoa, depois, com a presença de Juarez Távora, José Américo de Almeida, 
Agamenon Magalhães, Apolónio Sales, João Cleofas, Neto Campelo Jr. e outros, 
tanto no Ministério, como nos Governos Estaduais e nas disputas eleitorais. Com 
o Presidente Castello Branco demonstramos, clara e lnsofismavelmente, que ha 
estadistas nordestinos - e quantos, no BrasU, tiveram a grandeza de Otávio 
Mangabelra, José Américo, Agamenon Magalhães e João Cleofas. · 

Se a Nação soube transigir conosco. elegendo Floriano Peixoto, Epitácio 
Pessoa e Castello Branco, nós, os nordestinos, transigimos maior número de 
vezes, ao ver caladas as aspirações de Rui Barbosa, de Juarez Távora ou de 
homens como José Joaquim Seabra, que o destino não permitiu dar um toqne 
de balan!dade à Presidência da República 

Tudo isso para demonstrar, Sr. Presidente, que poucos conhecem, neste 
Pais, como os nordestinos - e neste Nordeste legal se insere a. Bahla - a 
politica como a dlflcil arte de transsigir ante os superiores interesses da Nação. 

Ma.s é preciso não confundir transigéncla com absenteísmo ou silenciosa 
conformação. 

Queremos participar - e temos participado, como demonstrou, em sua atua
ção recente na Pasta das Relações Exteriores, o Ministro Glbson Barboza -
da construção politica e económica deste Pais. Fomos os primeiros brasileiros a 
querê-la, hã trezentos anos, na luta contra a dominação holandesa, ou em 
1824, quando já sonhâvamos com a República. 

Estamos certos de que a Nação lucra, quando volve os olhos para· o Nor
deste; quando contempla o São Francisco como o caminho dlalétlco da unidade 
nacional; quando vê, em todos os quilowatts aplicados da CHESF uma demons
tração da lndustriosida:de do nordestino, encarando aquela empresa como a 
maior obra de estadista do Presidente Dutra; quando vé, na SUDENE, o melhor 
engenho económico fiscal e de planejamento para a redenção de trinta milhões 
de brasileiros. 

Pois é justamente a história da SUDENE, nos últimos cinco anos, principal
mente no triénio recente, quem pode demon.strar ao Pais como são generosos os 
limites da nossa transigência. Está escrito, na lei como .na pragmát1'-a, que os 
objetlvos finalistlcos do sistema 34/18 se corporificam na diminuição crescente 
do distanciamento económico entre o Nordeste e o Centro-Sul, cuja dlssim!larl
dade de níveis de desenvolvimento aparentam a existência de dois Brn..sls: um 
extremamente pobre, outro singularmente próspero. 
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Em discurso proferido no Recife, a 12 d.e agosto de 1967, o Presidente Costa 
e Silva afirmava: 

"Salvar o Nordeste é, portanto, salvar o Brasil." 

Tínhamos razões suficientes para acreditar nessas palavras, quando ocupava 
a pa,sta do Interior o eminente General Albuquerque Lima e dirigia os destinos 
da SUDENE o General Euler Bentes. 

Menos de um ano depois, pagávamos o preço da primeira transigência. 

O ESVAZIAMENTO DA SUDENE 

Transigimos, não apenas em termos patrióticos, mas segundo o mais fraterno 
entusiasmo, quando foram retirados recursos dos incentivos fiscais para a 
Amazônia. Recebemos a SUDAM c·omo irmã menor da nossa Superintendência, 
cientes de que os técnicos da SUDENE haveriam de facilitar a missão do novo 
órgão e de que o Mini>tério d·o Interior, superiormente dirigido, não regatearia 
esforços, no sentido de empre.star-lhe conteúdo técnico e substância económica. 

Paraenses, acreanos, maranhenses e amazonenses poderão dizer melhor d'() 
que nó.s, neste Plenário, o quanto a SUDAM tem feitn por tecla a Amazônia e a 
SUFRAMA especialmente pela Amazônia Ocidental, nos últimos cinco anos. Nós, 
os nordestinos, não lamentamos 03 recursos, do sistema dos incentivos fiscais, 
desviados para aquela região, decerto muito menos de.senvo.Jvida que o Nordeste, 
mesmo porque a existência concomitante das duas superintendências não nos 
trouxe dificuldades de monta. 

Mas a sangria começou violenta, dos recursos fiscais inicialmente destinados 
ao Nordeste, com a destinação setorial para o r·eflor.estamento, a pesca e o tu
rismo em todo o Brasil. 

ora, em todos esses setores poderíamos competir com a Amazônia e o Centro
Oeste, mas, em nenhum deles, com o Centro-Sul. Competimos, talvez vantajo
samente, quanto à arqultetura colonial. a beleza paisagi.stlca do litoral; à culi
nária regional, às apresentações folclóricas; mas nunca no que tange à infra
estrutura turística. Não é favor que, hi alguns decênios, grupos empresariais 
pernambucanos vêm instalando hotéis de turi.smo no Centro-Sul: aqui encon
tram uma bela malha de rodovias asfaltadrus, portos realmente aparelhados, 
as mais bem montados empresas rodoviárias do País, o maior número de aero
portos internacionais, a ligação superficiária com os países platino.s, o cosmo
politismo lingüístlco e, sobretudo, o clima ameno, com traços nitidamente euro
peus, durante duas terça,s partes do ano. Se, no Nordeste e na Amazônia, o 
turista. encontrará maior soma de produtos artesanais, em compensação o par
que Industrial do Centro-Sul lhe oferece a maior variedade de manufaturados, 
em termos já competitivos com os melhores padrões internacionais. 

A EMBRATUR sabe, melhor do que ninguém que, em matéria de aplicação 
de incentivos fiscais para o turismo "as águas sempre correm para o mar": 
quem deseja rentabilidade imediata e maior, procura, desde Jogo, os mercados 
do Centro-Sul. . 

O mesmo pode dizer-se no que tang.e ao desenvolvimento da pe3ca. Decerto 
o Nordeste, em sua costa oceânica, tem uma das mals piscosa.s águas do Pais, 
principalmente no que tang.e aos cru.stáceos, podendo oferecer largas compen
sações à iniciativa privada. 

Mas, também neste setor, a infra-estrutura nordestina é insuficiente. Quando 
o camarão estava sendo adquirido a noventa cruzeiros o quilo, em janeiro 
último, em Brasília, vendia-se a quinze cruzeiros em São Luís. Alguns ma
ranhenses têm-no trazido para esta capital até de avião, parece que com 
apreciável lucro, dada a enorme diferença de preços e a pequena quantidade 
transportada. Mas não há pesca organizada no litoral maranhense, enquanto 
no resto do Nordeste ainda predomina o siltema das v.eJhas colónia.s de pesca, 
com incipientes tentativas empresariais, mesmo depois da famosa "guerra das 
lagostns", que nos valeu algum::ts observações sarcásticns do General de Gaulle. 
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Finalmente, o reflorestamento. Ninguém ignora, ne.ste País que, há quatro 
séculos, entre o Sul do Rio Grande do Norte e o Sul da Bahla, se estendia um.:t 
das maiores matas tropicais d·o mundo, numa extensão c·osteira de carca de dois 
mil quilômetros e numa profundidade de cerca de duz·entos qullômetros, abran
gendo quarenta milhões .de hectare.s. E o que resta dela, depois de quatrocento.o. 
anos de devastação floréstal? Talv.ez menos de quatro milhões de hectares: o 
pau-brasll, que existia em toda a costa norde~tina, só é encontrado nos hortos 
florestais; o famoso jacarandá da Bahia está condenado ao desaparecimento. 

Então, se o Brasil pretende promover o reflorestamento, nada mais indicado 
do que tentar restaurar aquela floresta, que tanto contribuiu para o equilíbrio 
da biomassa na Região. Em .:egundo lugar, a destinação de tais recursos seria 
para o Paraná, a fim de restaurar a famosa Mata da Araucária, também em 
liquidação. 

Mas, em que têm sido empregados, pref.erentemente, os recursos dos incen
tivos fiscais, em matéria de reflorestamento, no Centro-Sul, que absorve qua:e 
noventa por cento desses recurso.l retirados da SUDENE? 

No plantio de árvores Industriais, para pasta de papel e, mais raramente, 
na indústria de móveis e de construção, ou no plantio de árvores frutíf•eras, 
como o abacateiro e a mangueira, qu.e o Nordeste produziria mais vantajosa:
mente, por vocação climática. 

Basta assinalar que São Paulo ingressou, no ano passado, na pauta das 
exportações internacionais com uma nova rubrica, a manga, vendida para os 
Estados Unidos. 

Por isso, o No.rdeste inteiro está .reclamando, cada vez com veemência 
maior, contra o esvaziamento da SUDENE: .em primeiro lugar de recursos finan
ceiros; em segundo lugar, por uma série de vazamentos creditíc!os ou intra
estruturais; em te·rce!l'lo lugar, pelo exôdo de seus técnicos, em virtude do env!Je
cimento de salários; finalmente, pela redução crescente do poder decisório do 
.~eu Conselho Deliberativo. 

A EVASAO DOS TÉCNICOS 

Em discurso proferido na capital pernambucana, no dia 6 de junho de 
1970, dizia o Presidente Médici: 

"Exijo que se diga e que se mostre sempre a verdade, por mais que ela 
nos doa." 

Naquele mesmo ano, Sua Excelência teve oportunidade de visitar o sertão 
nordestino, durante uma violenta estiagem e pôde ver, com os próprios olhos, 
o desfile dos flagelados, ouviu a palavra do sertanejo que não pedia esmola, 
senão trabalho, apertou-lhe a mã·o calosa e consultou-lhe a esperança. Eles 
nunca mais se esquecerão do s·eu gesto e da sua palavra, não apenas d.e comi
seração, mas de apoio. 

Foi ouvir, como Presidente tamb-ém dos nordestino.s, a inteira verdade. 
Tendo-se despedido do poder, cercado pela gratidão de todos os brasileiros 

- pela paz que nos deu, pela fé que moveu em toda a Nação, pelas esperanças 
renascidas, pelo cumprimento das prom•essas de desenvolvimento do País como 
um todo - queremos ter a oportunidade de dizer-lhe uma vel'ldade inteira: 
"Presidente, o N·ordeste quase parou, nestes últimos anos, graças a uma polítl
tlca exageradamente monetarista, aumentadas as diferenças que separavam a 
região, cada vez mais, dos índices de desenvolvimento do Centro-Sul~. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex. 11 permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com muita honra, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Essa argüição de esvaziamento da SUDENE, que 
V. Ex." está le'li'antando, não é um ponto d·e vista exclusivamente do ilustre 
colega, nem também meu, que participo dessa opinião. É o julgamento do atuul 
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Ministro do Interior, Sr. Mauricio Rangel Reis, que, em relação ao assunto, 
teve estas palavras: 

"Tenho convicção, ao admitir que a SUDENE foi esvaziada, que ficou 
sem definição clara ao transformar-se ·em órgão de coordenação." 

É, portanto, a palavra do próprio Governo. 
E<lte, o adenda que queria aduzir ao discurso de V. Ex.a Multo obrigado! 
O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço o aparte de V. Ex.a, que, como sempre, 

o deu na hora certa. E, quero dizer a V. Ex.a que justamente louvando-me nessas 
palavras já conhecidas do Ministro Maurício Rangel Reis eu me dei ao trabalho 
dessas pesquisas e deste meu pronunciamento para: ajudar, em nome do Nordeste, 
este grande Ministro que hoje está à frente da Pas.ta do Interior. 

Antes de examinar o comportamento da economia nordestina, com relação 
ao todo nacional, tomados os mais expl'lessivos indicadores de desenvolvimento, 
é preciso fala.r. não apenas usando dados estatísticos, mas apelando para 
constatações que o Nordeste inteiro conhece, no problema do esvaziamento do 
pessoal técnico da SUDENE. 

Quem quer que visite as Capitais do Norte e do Nordeste - como o fizemos 
no recente recesso parlamentar - de Manaus a Salvador, encontrará, nos di
versos órgãos de planejamento estadual e municipal, nas repartições federais 
interessadas no desenvolviment.o regional. ou leclonando nas universidades locais, 
dezenas de técnicos egressos da SUDENE. 

Quem deseje consultá-los, a respeito do desempenho da Superintendência, 
nos últimos cinco anos, ouvirá depoimentos singularmente contrastantes, no sen
tido de que se vem operando, de modo crescente, o êxodo de economistas, geó
grafos, ecólogos, eng.enheiros, agrólogos, técnicos de planejamento e pessoal de 
campo, evadindo-se dos quadros da SuPerintendência, para servir à empresa 
privada ou inscrever-se nos quadros administrativos das Capitais, de outros 
órgãos estaduais e federais. no Norte e no Norà·este, não menor o número dos 
que se transferem para o Sul do País. 

Qual a causa desse êxodo? 
Não nos foi difícil apurá-la. 
Em primeiro lugar, o envl!eclmento dos salários. 
O pessoal técnico da SUDENE, de nível universitário, ganha, em média, 

cerca de apenas três mil cruzeiros mensais, quando, no plano federal, graças a 
recente reforma, que se ampliou à esf·era dos três poder·es, os técnicos de nível 
superior percebem paga que varia entre cinco mil e·sete mil cruzeiros. 

Data de três anos o envUecimento da paga salarial do pessoal da SUDENE. 
A partir de 1965 começou, na administração federal, a batalha da paridade 

salarial. Alegava-se, na época, que certos funcionários da Fazenda, do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário, gozavam de um padrão de vencimentos multo 
superior ao dos seus colegas do Poder Executivo. O primeiro "achatamento" 
proposto acabou com a partlcipacão dos exatores fiscais na arrecadação; o se
gundo atingiu os servidores da Câmara, do Senado e dos Tribunais federais; 
no Executivo, criou-se um "depósito de ociosos", para sua redistribuição entre 
os diversos órgãos, quando somente o Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas contava com cerca de vinte e cinco mil funcionários. 

Essas medidas foram, sob o aspecto principal àa reorganização dos quadros 
administrativos, substituída a quantidade pela qualidade, realmente benéficas 
para o serviço público brasileiro, sendo de r·essaltar, no particular, o papel desem
penhado pelo DASP, ao instituir, em toào o País, cursos de treinamento para a 
reforma administrativa. 

Ninguém duvlàa de que o Decreto-Lei n.0 200, de 1967, foi o mais perfeito 
organograma de que até hoje dispomos, parn a restauração da burocracia bra
sileira, fruto da fertilidade de engenho e da cultura esp·eclallzada do · 
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Hélio Beltrão. Mas multas medidas, conducentes à sua adjetivação, foram pas
síveis de crítica, principalmente no capítulo em que o Decreto divide as diversas 
atlvldades do Governo pelos Ministérios, bastando o exemplo da colcha de 
retalhos em que se transformou a Pasta do Interior . 

. •·. 
Entretanto os resultados mais desagradáveis desse plano de reformulação 

administrativa se encontram nos critérios rígidos adotados, entre 1969 e 1971, 
para obtenção de tetas salariais, só parcialmente corrigidos em 1973. 

Nenhum órgão sofreu tanto quanto a S.UDENE sob o rolo compressor desse 
achatamento salarial. Houve, no periodo de quatró anos, até 1973, nada menos 
de três revisões corretivas de níveis salariais no plano federal e de nenhuma 
delas se beneficiou o pessoal daquela Superintendência. 

O General Euler Bentes obtivera, como seu Superintendente, um tratamento 
especial para o pessoal técnico e burocrático da SUDENE, elaborados os níveis 
de vencimentos tendo como Indicador principal as propostas da Iniciativa pri
vada local, justamente para evitar a evasão de técnicos, solicitados por um 
mercado laboral de comprovada demanda. 

Assim, foi possível não apenas manter toda a equipe convocada a partir da 
primeira administração, como ampliar aqueles quadros, convocando, ao menos, 
o que havia de melhor na jovem Inteligência nordestina. Cursos de capacitação 
técnica, de extensão universitária, de mestrado, no Centro-Sul e no exterior 
melhoravam, crescentemente, esse know-how. Como r·esultado, em 19,70, quando 
o número de projetas à apreciação do órgão se elevara em proporção geométrica, 
dispunha a SUDENE de uma equipe capaz, ao menos, de anallsá-los em sua 
maioria. 

Vieram as medidas restritivas, revogando-se a sistemática de pessoal pro
posta pelo General Euler; deixou a SUDENE de gozar de um sistema próprio e 
especial de contratação e paga, segundo as exigências do mercado de trabalho; 
burocratizou-se o órgão e, desde então, o achatamento salarial foi desanimando 
os mais capazes, os mais ambiciosos, os menos conformistas. 

Ficou lá, porém, um núcleo mais teimoso, à espera de melhores dias, de um 
novo Governo que promovesse uma reversão das expectativas, restaurando a 
SUDENE e devolvendo-lhe o papel de real promotora do desenvolvimento da 
Região. 

Ora, um dos últimos atas propostos pelo Ministério do Interior e aprovados 
pelo Governo Federal foi a aplicação, ao pessoal da SUDENE, do regime da 
dedicação exclusiva, em troca de uma gorjeta humilhante. Que sucedeu? Na 
prãtica, a exigência é encarada como "um retrato na parede"'. Como não pode, 
com os salários envilecidos, sustentar a família, atualizar a biblioteca, para 
manter-se em dia com a evolução tecnológica, o pessoal de nível superior vai 
engajar-se no magistério, oferecer seus préstimos aos escritórios de projetas, 
atender às solicitações da iniciativa privada. 

Este é um "segredo de Polichinelo", conhecido em toda a SUDENE. E se o 
pessoal Insuficiente e mal pago, já não podia atender ao crescente volume de 
trabalho da Superintendência, na aplicação do sistema 34/18, muito menos 
agora quando se faz tábula rasa, por absolutamente lnapllcâvel e de uma in
justiça que clama aos céus, da mentira burocrática da assiduidade integral. 

Recentemente, quando s,e Inaugurou, no Recife, o novo prédio da SUDENE 
- uma das mais belas realizações arquitetônicas na Capital Pernambucana -
ouvimos, de um técnico daquela Superintendência: 

"- Veja, Senador, estes cálculos atuarlais. A economia feita, pelo Governo, 
em nossos salários, nos últimos anos, corresponde, exatamente, ao dispêndio total 
com a construção desse edifício". 

Nada temos a objetar, Srs. Senadores, a uma obra que contribui para o 
embelezamento do Recife, a quem des·ejamos o melhor destino turlstico. Mas 
não seria nada de mais que aquela obra fosse financiada, Inteiramente, por 
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m;eio .de recursos próJ?rios do Poder Gentral, como se fez com a ponte Rlo
Niteroi e como se ·esta fazendo com o "metrõ" de São Paulo e do Rio. 

Nunca, no entanto, com a "economia administrativa", como se diz na caserna, 
propiciada pelo sacrifício do pessoal técnico da SUDENE produzindo-se o esva
ziamento burocrático e tecnológico daquela Superintendência. 

UM CONSELHO DE AMENIDADES 

Outro indicador administrativo, que mostra o esvaziamento ou a "paralisia 
progressiva" da SUDENE, está na perda de atribuições do seu Conselho Diretor, 
idealizado como um Colegiada dos mais eminentes, com a participação dos 
Gov-ernadores, Repres·entantes dos demais órgãos federais no Nordeste e Minis
tros de Estado. No segundo Governo da Revolução, as reuniões do Conselho da 
SUDENE abriam manchetes não apenas na Imprensa nordestina, mas nos jornais 
mais importantes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Princi
palmente a participação, nos debates, da figura corajosa e lúcida de João Agri
pino, transformava aquelas reuniões num verdadeiro júri dos problemas nor
d-estinos, disputando-se, palmo a palmo, a melhor aplicação, a curto, médio e 
longo prazo, dos incentivos fiscais, demonstrando, cada governador, a vocação 
económica do respectivo Estado, defendendo-se, intransigentemente, cada cru
zeiro dos incentivos fiscais, em sua aplicação exclusiva ao des·envolvimento do 
Nordeste. 

Hoje, o quadro mudou muito. 

No ano passado, o próprio Conselho delegou, ao Superintendente, algumas 
das suas mais importantes atribuições, parece qu-e obedecendo a moldes, do 
planejamento superior do Pais, no sentido do esvaziamento de poder dos cole
giados. Cada dirigente de autarquia económica federal é, hoj-e, uma espécie de 
factotum, planejando, sozinho- com o necessário assessoramento técnico e buro
crático - aquilo que eJ.e mesmo vai ex·ecutar, numa espéci-e de ping-pong em 
que um só parceiro jogasse com as duas raquetes. 

Qual o primeiro resul'.ado dessa concentração de poder.es em mãos do Supe
rint-endente e em detrimento do Cons-elhD? 

No ano passado, a SOOENE bai~ou uma determinação, no sentido de que só 
poderiam beneficiar-se dos inc·entiv-os fiscais projeto.s que representassem inves
timento total equivalent·e a trinta mil salários mínimos. Houv-e uma grita geral 
nos Estados menos desenvolvid-os do Nordes•e, onde dez bilhões de cruzeiros 
podem significar um notável empreendimento agropecuário, capital suficiente, 
também a uma indústria de transformação de pequeno porte, perfeitamente 
implantàvel 110 Rio Grande do N·orte, em Sergipe, no Piauí e no Maranhão. 

Que poderia alegar a SUDENE, em defesa da sua própria decisão? 

Estão crescendo ge-ometricamen'e as solicitações d·e r·ecurs-os do sistema 
34/18· os ágios de captação, no Centro-Sul, estão-se elevando de tal maneira, 
que se impõe maior fiscalização d·e empr.e•endimentos nOVOS, C·Om know-how e 
capitais t:picamente regionais; cr.esce o núm-ero de esqueletos de fábricas que 
sequer concluíram sua infra-estrutura, significando a pulv·erizaçã-o de recursos, 
sem maior pr-oveito ec-onômic·o; finalmente, a Su1)erintendência nã~ dispõe de 
técnicos, em número suficiente, para a anállse dos projetas. 

Decerto proceden~es todas essas alegações. Mas, de quem a culpa senão do 
próprio órgão, ou das autoridades sup-eriores a que está subordinado promotoras 
do seu esvaziamento? Ora, não se escolhe um dirigente d·e órgão dé desenvolvi
mento regional sob o clássico critério do "cargo para o homem e não o do homem 
para o cargo". Impossível a condução de um órgão d·e tamanha importância 
para d~zer, sempre, "amém" ao Ministro da Fazenda, ou ao do Planejamento ou 
ao do Interior mesmo, a que s·e subordina a superintendência. Principalm·~nte 
quando o seu Conselho Dir·etor foi transf-ormado numa platéia aquiescente, pre
p~uada para d!z.er e ouvir amenidades. 
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Se a famosa Portaria, que !lmi'a os projetas de invest!mentos a trinta mil 
salários mínimos, fosse realmente votada, contra a medida se manifestariam os 
Estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, abstendo
se, tal~'ez, ·OS d.e Minas Gerais - que sempre trabalhou em silêncio ... - da Bahia, 
de Pernambuco e da Paraíba. 

Porque é preciso não ignorar, dentro do compi3xo regional do Nordeste, a 
existência d•e disparidades, dignas de merecer correção pelo próprio órgão de 
desenvolvimento. A Bahla ·e Pernambuco aparecem como ostentando a melhor 
estrutura de serviços; o Maranhão .e o Piauí como detendo as maiores dlsponi
bilidad·es fundiárias; o Ceará e o R~o Grande do Norte, como ·Os mais carentes 
de recursos hídricos em sua zona Semi-Arlda; a Bahia, como um verdadeiro 
colosso de recur~os minerais, goralm·ente pequenos no restante do Nordeste, com 
exceção do Rio Grande do Norte, onde há as malor.es e mais diferenciadas jazidas 
de minérios raros do Pais; Pernambuco só dispõe de jazidas de caulim, fosforita 
e calcário, a indicar, aliada à sua infra-estrutura viária e à sua vocação atlântJca, 
a criação da maior central de adubos do Pais, com o aprov•eitam;mto dos suce
dâneos pertinentes do p·etróleo de S.erg!pe e da Bahia; o Maranhão dispõe de 
noventa por cento da ·energia ocio.sa da Usina de Boa Esperança, a indicar, desde 
logo, o to•al acoplamento com o .sistema da CHESF. 

Nesse rápido esboço vemos traçado um quadro d·e interdep.endêncla dos Es
tados nordestinos, mas, ao mesmo temp·o vista a marcante individualidade de 
cada um, correspondia por parâmetros desiguais d·e d·esenvolvlmento. 

Como poder!a uma SUDENE desvitalizada, depauperada, sacrificada, "ame
nizada" em sua vocac;ão reivindicatória, por força de interes.ses mais multina
cionais do que nacionais, continuar enfr·entando ess·e complexo, que tem sido um 
desafio, no sentido de integrar o Nordeste no •acto económico brasileiro? 

Decerto. não ignoramos qu·e as grandes opções, as superior.es decisões estra
tégicas do Governo, palram muito além e muito acima da SUDENE. 

Certamente, foi d·ecisivo para o P-oder Centra;, depois de instalada e em 
franca operação planejadora aqu·ela Sup.erintendênc!a, verifi~ar, em 1965, que, 
enquanto a economia brasileira ·estagnara, c·omo um todo, no mdice zero, a eco
nomia do Nordeste c·ontinuava crescendo em 6,6% anuais. E, enquanto se 
proclamava a necessidade de desenvolver-se ·O Nordeste, para eliminar as dis
paridades para com o Centro-Sul, em nome da própria .segurança nacional, 
idealizavam-se medidas destinadas à extensão do.s r·ecursos dos incentiv·os fiscais, 
em proveito da região mais dinâmica, que é o Dentro-Sul. 

Era fácil apelar para a proverbial transigência nordestina, em nome dos 
Interesses nacionais. 

Impuseram-nos, assim, um compasso de ·espera, sob a alegação implícita -
jamais explicitada por nenhum Ministro - de que era pr·eciso dar à indústria 
brasileira capacidade compe'itlva no mercado !nternac~onal, facultando-lhe maior 
agressividade nas exportações. 

Assim, a sistemática do Imposto de Circulação de Mercadorias; os recursos 
do Plano de Int·egração Social; as benesses do Banco Nacional da Habitação; as 
grandes obras lnfra-estrutura!s nas duas supermetrópoles sulistas, o aparelha
mento de portos, a construção d·e estal·elros, a instalação de aclarías, a atração 
de novas indústrias automobi:isticas, o aprimoramento do parque têxtil, tudo Isso 
obedeceu, em regime prioritário, ao objetivo do fortalecimento do centro mais 
dinâmico do Pais. 

Não poderia d·eixar de ocorrer a contrapartida: a escassez de recursos para 
a política de des·envolvlmento nacional lnt.egrado e para a eliminação das famo
sas "fronteiras lnt·ernss", que devem continuar sendo uma preocupação constante 
dos órgãos da segurança nacional. 

O SR. PRES.JDENTE (Paulo Torres) - O tempo de V. Ex.n ·es+á esgotado. 

o SR. WILSON CAMPOS- Como V. Ex.n já anuncia que o meu tempo está 
esgotado, Sr. Presidente, gostaria de, ao concluir meu discurso, dizer do nosso 
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interess·e tão-som~:mte em que S·e voltem os olhos para aquela Região, dentro da 
assertiva de que, realmente, vamos ter, no nov·o G·overno, não só uma esperança 
mas já uma l'ealidade continuada, pelos fatos que S·e executam. E hoje vemos, 
nos noticiários da imprensa, quando S. Ex.a, numa d·eterminação multo eloqüen~e 
e corajosa, dentro daqueles 17 princípios, cuida realmente daquelas grandes di
ficu:dades brasileiras, consid·erando-se como tal a contencão do custo de vida 
que, no Nordeste, é um dos maiores do País. · 

Finalizando, Sr. Pres:dente. Damos p·or examinados, embora com ligeireza, 
dois importantes indicadores de estrangulamento da SUDENE: a redução de 
recursos financeiros e o esvaziamento burocrático do órgão. 

E como nunca se regateia esta tribuna aos representan•es dos Estados, 
prometo voltar, oj}Ortunamente, a ocupá-la, para continuar examinando o de::em
penho da política de Integração nacional, rev·elando à Nação um fato que nenhum 
representante nordestino desconhece: a nossa Região está Insatisfeita com o que 
se fez, prlnc!palm·ente nos últimos três anos, e pretende, do atual Governo, o 
fortalecimento da SUDENE, ou, pelo menos, a procura dos obj·et!vos que nor
tearam a sua criação, em nome do d·esenvolvimento equillbrado do País e da sua 
própria viabilidade como potência mundial. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobr·e Senad<Jr 
Amaral Peixoto, como Líder. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (ComD Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ocupo esta tribuna no cumprimento de um dever de solldarledade humana. 

Uma patrícia nossa, residente em São Paulo, ·escreve, pedindo garantias à 
integridade física e à vida do seu marido. Trata-se do advogado Welllngton 
Rocha Cantai, que no dia 3 de outubro f·oi preso nas ruas centrais de São Paulo, 
com grande estardalhaço e violência, por oito agentes de polícia que, mais tarde. 
invadiram a sua r·esldência, situada naquela cidade, à Rua Pandlá Calóg·eras, e 
procuraram documentos que pudessem comprometer a referida pessoa. 

Não pude apurar detalhes desse caso. Soube, somente, que ela realmente 
existe, mora no prédio cltado, e pessoa de sua família, que atendeu ao telefonema 
que mand·ei dar, informou serem os fatos verdadeiros. Ainda mais, o Presidente 
da Ordem dos Advogado.s, S.eção d·e São Paulo, Dr. Cid Vieira de SOuza, confirmou, 
também, o que sa passava, e notificou-m-e de que já havia f-eito uma interferência 
junto às autoridades do Exército, a fim de reso:ver o problema desse advogado. 

A missivista juntou uma certidão da ta Auditoria do Exército, pela qual 
se comprova que WelJington Rocha Cantal foi submetido a julgamento, tendo 
sido, pelo Conselho Especial de Justiça, absolvido do crime previsto no art. 36 
do Decreto-lei n.0 314, de 1967, e que essa sentença passou em julgado, porque 
o Egrégio Superior Tribunal M!lltar, em s·es.são d·e 28 de julho de 1972, negou 
provimento à apelação da Promotoria. 

São esses fatos, sr. Presidente e Srs. Senadores, que trago ao conhecimento 
do .senado, esperando que o Sr. Ministro da Justiça nos dê uma noticia tranqüi
lizadora, não só para este caso, como para muitos outros que possam estar 
ocorrendo em nosso País. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com multo prazer, nobre Senador. 

o Sr. Virgílio Távora - Gostaríamos de di:uer ao nobre Senador que~ a exem
plo do que há dias atrás, havíamos prometido ao r·epres·entante de Sao Paulo, 
o eminente' Senador Franco Montoro, também o fato focallzado por V. Ex.n. será 
levado às autoridades comp·etentes, no csso especifico ao Sr. Ministro dB: Justiça, 
e sollcltadas as informaçõ·es nec.essârias, que serao transmitidas, aqui, a Casa e 
a V. Ex.a 

o SR. AMARAL PEIXOTO - Agradeç·o o a;parte de V. Ex." ·e declaro que 
o maior in•eressado na apuração dess.es fato.s é o próprio Governo, que é o res
pons:i.vel pela tranqii!lldade do povo bras!J.elro. (l'tluito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Leandro Maciel. 

O SR. LEANDRO MACIEL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de tudo, 
quero agradecer ao nobre Líder Virgílio Távora a oportunidade que me deu, 
cedendo a sua inscrição, para que pudesse falar nesta data, quando o Brasil 
assiste à passagem do centenário da Escola Polltécnica do Rio de Janeiro. 

Hoje, 25 de abril, a classe de engenheiros comemora, festivamente, a passagem 
da data centenária da criação da Escola Pol1técnica do Largo de São Francisco, 
no Rio de Janeiro, agora Escola Nacional de Engenharia. 

Coube ao Regente D. João a fundação da primeira Escola de Ensino Superior, 
dado o desenvolvimento da cultura no País, abrang·endo, inicialmente, a Escola 
Militar, a Escola Central, transformada, muitos anos depois, em 1874, em Escola 
Politécnica, 

Desde o começo, pela falta de um edifício em condições de abrigar todos os 
vários setores de ensino, a Escola foi autorizada a instalar-se no velho casarão, 
inacabado, da Sé Nova, ou Igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro, 
no Largo de São Francisco, o mais movimentado da cidade, onde desciam os 
habitantes dos subúrbios, vindos de bonde, à procura da Rua do Ouvidor, já 
nessa época o ponto mais animado d-e comércio, da Rua Primeiro de Março, de 
grande prestígio pelo seu extraordinário movimento e, mais tarde, Avenida 
Gentral que modificou a fisionomia da cidade. 

O Regente autorizou, de logo, a procura de um terreno para a Sé Nova 
porque a instalação da Escola era em caráter definitivo. De nada valeram as 
opiniões contrárias pois o Largo de São Francisco era centro nervoso vital da 
ctdade, oferecendo uma série de vantagens. E o tempo se encarregou de provar 
o acerto dessa medida inteligente e oportuna, favorável à Escola. 

Foi al1 o berço da Engenharia brasileira que o excelente livro de Mário 
Barata, "Escola Pol1técnica do Largo de São Francisco", pesquisador emérito, 
recolheu num documentário onde se revive a Escola que nascia e o acerto de 
transformar a Igreja, a Sé Nova, inacabada, na Catedral de Cultura do País. 

Pelos bancos da Politécnica uma plêiade de grandes nomes passou, deixando 
as marcas do seu talento e da sua vocação profissional. Na vida prática foram 
grandes engenheiros que cobriram de glórias os caminhos da sua profissão: 
Rebouças, Paula Freitas, Paulo de Frontln, Saturnino de Brito, Francisco Bicalho, 
Arthur Castello, Catanhede, Laboriau, Tobias Moscoso, Morize, Amoroso Costa e 
tantos outros ligados à Politécnica. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) - Quando V. Ex.a presta justa homenagem à Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro, que, hoje, completa seu primeiro centenário de fundação; Escola 
que tem uma projeção neste País e fora dele, pelo trabalho, pela cultura, pelo 
esforço e pela participação daqueles mestres famosos que a História recolheu, 
eu, como representante da Guanabara, não poderia deixar de me solidarizar 
com V. Ex.a Tenho a impressão de que neste passo posso dar, com a devida 
permissão do Líder da minha Bancada, apoio do MDB, porque V. Ex.a està 
sendo oportuníssimo, justo, com o seu brilhante discurso. A Escola Politécnica 
Lem honrado este País. É um ponto de alto relevo da nossa cultura, tão grande, 
também, tem sido a sua atuação no desenvolvimento da nossa Engenharia e 
na consepção de obras inestimáveis que a Nação conseguiu através dos tempos. 
A V. Ex.a, portanto, minha solidariedade pelo seu brilhante discurso. 

O SR. LEANDRO MACIEL - Muito me honra o aparte do nobre Senador 
pelo Estado da Guanabara e que incorporo, com muito prazer, ao meu discurso. 

A preservação do edifício foi uma medida sábia e que ali as gerações vindouras 
encontrem, vinculado sempre à Ciência e à Tecnologia, como ponto de atração 
da cidade, um monumento de nossa cultura, respeitando o passado, rico de 
tradição e de ensinamentos. 
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Registro o r·ecebimento do livro valioso que vai enriquecer a minha modesta 
biblioteca, enviado pelo Clube de Engenharia e a Associação dos Antigos Alunos 
da Pol!técnica, de autoria do !lustre Prof. Mário Barata, acompanhado de um 
Ofício de onde destaco os seguintes períodos: 

"O Clube de Engenharia e a Associação dos Antigos Alunos da Poli
técnica têm a grata satisfação de oferecer ao nobre Colega um exemplar 
do livro "Escola Politécnica do Largo de São Francisco - Berço da 
Engenharia Brasileira", de autoria do Prof. Mário Barata, e que relata a 
história gloriosa do velho prédio onde nasceu e cresceu a Engenharia 
Nacional - a tradicional Casa em que foram forjados multas dos mais 
proeminentes vultos da Ciência e da Tecnologia de nossa Pátria. 

Estão nossas Entidades confiantes de que a apreciação desta obra 
conduza o ilustre Colega à conclusão da necessidade da preservação, 
permanentemente vinculado à Ciência e à Tecnologia, do edifício do 
Largo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, como autêntico 
monumento que é da História do Brasil e oomo preito ao trabalho de 
construção do País empreendido pela nossa Engenharia." 

O Conselho Universitário da Universidade do Brasil requereu ao Conselho 
Consultivo do Património Histórico e Artístico Nacional a inscrição no seu iLivro 
de Tombo do Edifício ocupado pela Escola, justificando exaustivamente as razões 
do seu pedido. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.n permite um aparte? 

O SR. LEANDRO MACIEL - Com tod.o prazer, eminente Senador Amaral 
Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto - Pelo noss·o Partido, o brilhante Colega Benjamim 
.Farah já expressou a nossa solidariedade. Quero, neste momento, falar como 
antigo aluno da Pol!técnlca, como antigo aluno do velho casarão do Largo de 
São Francisco, recordando as figuras que V. Ex." citou, algumas delas ainda 
conheci como professores, sendo seu Diretor, àquela ocasião, o grande Paulo 
de Frontln. Quero, neste momento, solidarizar-me com V. Ex.", no apelo que 
formulo, para que aquela catedral da Engenharia Brasileira seja preservada, não 
seja posta abaixo nem mesmo modificada, como já o foi em parte, nas suas 
linhas arquit.etônlcas. Depois há outra razão para isto: V. Ex." falou, há pouco, 
no Largo de São Francisco. O Largo de São Francisco - Isso eu não pegue!, 
porque anterior à minha vida política - era o centro nervoso do País, era o 
lugar dos comícios políticos. Ali se realizavam as campanhas presidenciais. E 
na Escola Politécn!ca, antes mesmo de 1930 - com alguns dos nomes citados 
por V. Ex.", como Amoroso Costa e Laboriau - nasceu a primeira Idéia da fun
dação, na República, de um Partido nacional - o Partido Democrático. Infelirz
mente, alguns dos homens que mais animavam o Partido morreram, num desastre 
àe aviação, quando Iam receber Santos Dumont. Mesmo assim, o Partido foi 
fundado. É uma marca na nossa História Política e ela nasceu dentro da Escola 
Politécnica. Multo obrigado. 

O SR. LEANDRO MACIEL - Agradeço o aparte do nobre Colega, oportuno, 
como foi, e valioso, que velo enriquecer o meu modesto discurso. 

O assunto foi largamente debatido nas reuniões da Divisão de Estudos e 
rombamento, merecendo parecer favoravel do eminente brasileiro Dr. R·:>drlgo 
ele Melo Franco de Andrade que é, sem favor, a maior autoridade no País nesse 
setor do Património Histórico e Artístico. O seu voto foi acompanhado pelo 
Conselho Consultivo do Património Histórico e Artístico que mandou Inscrever 
toda a massa do edifício no Livro de Tombo Artístico, à página 56. 

A parte urbanística do Largo de São Francisco se mantém com a mesma 
>lmetr!a do projeto primitivo e as Ruas do Ouvidor (antiga das Flores), da 
Lampadosa e a Tr·avessa da Academia conservam a mesma largura e o mesmo 
alinhamento, tendo apenas as duas últimas mudado os seus nomes para Lulz de 
Camões e Alexandre Herculano. Permito-me sugerir ao eminente G<>ver11ad.or 
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do Estado da Guanabara, como complemento das festas do Centenário da Escola, 
en•r!ar à Ass.embléia um Projeto restabelecendo os nomes antigos tão enraizados 
na História da Escola. 

O edifício é aquele mesmo. Houve pequena adaptação exigida pela vida 
escolar como também aumento da área coberta num modesto andar, que não 
deformou o estilo na sua pujança, conservando intacto o frontispicio na sua 
beJ.eza e saguã·O majestoso, a escadaria, as rampas, todo •D conjunto na sobriedade 
das suas linhas. Ao lado do edifício, também tombada, está a Igreja da Ordem 
Terceira d·e São Francisco definindo o Largo insuceptível de modifica~ão. 

11. todos os engenheiros, irmãos ligados pelos laços indissoluveis da classe, 
a palavra do meu afeto, no congraçamento que esta data centenária da Escola 
motivou. 

Creio, sim, na Engenharia abrindo os caminhos largos de nosso progresso, 
como não posw deixar de crer na inspiração dos nossos homens públicos, condu
zindo o Brasil para ser, como será, sem dúvida, a grande Nação do Futuro. (Muito 
bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Lindoso - José Esteves - Fausto Castelo-Branco - Jessé 

Fr·eire - Domíclo Gondim - Teotónio Vilela - Antônio Fernandes -
Heitor Dias - Eurico Rezende - Vasconcelos Torres - Gusta:vo Capane
ma - Franco Montoro - Orlando zancaner - Emival Caiado - Sal
danha Derzi - Mattos Leão - Octávio Cesário - Celso Ramos -
Lenoir Vargas. 

Pa:ssa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1 . 
Discussão, em turno único, d'a redação final (Of·erecida pela Comissão 

de R·edação, em seu Parecer n.o 79, de 1974) do Projeto d·e Resolução 
n.o 7, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, 
de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para p·ermitir que a Prefeitura Muni
cipal de Dourado (SiE') aumente o limite de endividamento público, me
diante contrato de empréstimo destina:do ao pagamento cre compromissos 
junto ao Instituto Nacional d·e Previdência Social. 

Em discussão a redação final. 

se nenhum d·os Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defintivamente apro

vad'a, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 
o projeto vai à (promulgação. 

ÉOseguinte projeto aprovado: 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 7, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso VI, 
da constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇãO N.0 , DE 1974 
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 Dourado, 
Estado de São Paulo, ,aumente o limite de 'endividamento público, me
diante contrato de empréstimo destinado ao pagamento de compromisso 
junto ao Instituto Nacional de Previdência 1Social, 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1,0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.0 58, 

de 1968, revigorada pelas de n.oa 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
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Federal, para permitir que a Prefeitura: Municipal d·e Dourado, Estado de São 
Paulo, aumente em Cr$ 220.COO,OO (duzentos e vinte mil cruzeiros) o limite de 
seu endividamento público, mediante contrato de empréstimo com a Caixa 
Económica do Estado d'e São Paulo, destinado ao pagamento de compromissos 
junto ao Instituto de Previdência: Social (INPS). 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 2: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação pr·e!lmlnar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n.0 17, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Ca:rnelro, 
que altera a legislação da Pr·evid'êncla Social, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n.0 85, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição, pela inconstitucionalid·ade. 

Sobre a mesa, emenda que va:i ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte: 
EMEJNr>A N.O 1 

(de Plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 17174. 

Renumere-se para 3.o o ·art. 2.0 , acr-escentando-se ao Projeto o seguinte 
artigo: 

"Art. 2.0 - A concessão da assistência financeira e a instituição do 
seguro-desemprego ficam condiciona:dos às disponibilidades financeiras 
do INPS, devidamente apuradas pela Coordenação dos Serviços Atuarlais, 
de acordo com o que se dispuser em regulamento." 

Justificação 
Ao examinar a proposição manifestou-se a douta comissão de constituição 

e Justiça pelo cond:ll to do projeto com o disposto no parágra:fo único do art. 165 
do texto constitucional. 

Sana, a nosso sentir, a emenda a objeção formu!ada, por isso que a concessão 
d'a assistência financeira e a instl tulção do seguro-desemprego ficarão condi
clonados à existência de disponibilidades financeiras para tanto, por parte do 
lNPS, devidamente apurados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, ou seja, a Coordenação dos Serviços Atuarlals, na forma 
que se dispuser em regulamento. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em discussão o Projeto e a Emenda. 
Se nenhum d'os Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.)' 
Encerrad•a. 
P. matéria: volta à Comissão de Constituição e Justiça, para que, nos termos 

do parágra·fo único do art. 298 do Regimento Interno, declare, expressamente, se 
a emenda corig·e a inconstitucionalidade argüda. 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia:, 
passa-se à yotação do Requerimento n.0 57, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei d'a Câmara n.0 19. de 1974. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quelro:m permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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Aprorad·o o requerimento, vai-se passar à apreciação d.a matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 19, de 

1974 (n.0 1. 7128-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente 
da: República, que dispõe sobre a disponlbllldade e aposentadoria d·os 
membros da Magistratura Federal, e dá outras providências (dependendo 
de pareceres das Comissões de Serviço Púb:ico Clvll e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Benjamim Farah o parecer da Comissão de Ser
viço Públlco Civil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o projeto de lei em exame, de iniciativa do S·enl1!or Presidente da Repú
blica, dispõe sobre a dl.s;ponibilldade e aposentad·oria dos membros da Magis
tratura Fed-eral e altera o caput do art. 5.0 da Lei n.0 5.677, de 19 de julho de 
1971, que trata da permuta ou remoção dos juízes federais. 

O texto da proposição estatui, no seu art. 1.", o seguinte: 
"Art. 1.0 - Computar-se-á, para e·feito d·e disponibilidade e aposenta
doria, em f!tVor dos Magistrad'Os Ji1edera!s nomeados, dentre Advogados, 
nos termos da Constituição (art. 12.1, caput; art. 128, § 1.0, a; e art. 141, 
§.§ 1.0, a, e 5.0), bem como dos Magistrados da Justiça do Distrito Fe
deral, d'a Justiça do Trabalho, dos Juízes Federais e Juízes Federais Subs
titutos, nomeados na: forma do art. 74 da Lei n.0 5.010, de 30 de maio 
de 1966, o exercício da Advocacia até o máximo de quinze anos. 
O art. 2.0 , por sua vez, dá nova redação ao art. 5.o da Lei n.0 5.677, de 19 
de julho de 1971, para determinar que os Juízes Federais poderão solicitar 
permuta ou remoção de uma para out.ra Vara, da m·esma ou de outra 
Secção e oOS Juízes Federais Substitutos, de uma para outra Região, me
diante requerimento dirigido ao Ministro Presidente do Tribunal Federal 
de Recursos, que nos dez primeiros dias úteis seguintes à sua recepção, 
ouvido o Tribunal, o encaminhará ao Presidente da R·epúbllca, por in
termédio do Ministro da Justiça, devidamente informad·o, para decisão." 

A rnaté!ia em debate, na Exposição de Motivos do Ministro d·e Estado da 
Justiça, esta amplamente justificada. 

De acordo com a citada Exposição de Motivos, sendo a Advocacia ;•um ver
dadeiro munus público", é "da maior reJ.evância levar-se em consideração, para 
ef·elto de aposentadoria ou disponibilidade, o cômputo do tempo de exercício d·a 
Advocacia", pelo menos em favor dos Magistrados, recrutados dentre advogados 
:Para as altas funções da Justiça Feder~tl, na conformid'ad·e dos preceitos cons
titucionais e da legislação pertinente. 

Nesta Jlnha d·e raciocínio, arremata a Exposição de Motivos: 

"Tal consideração decorre do fato de que, em seu a:rt. 113, § 1.0 , a 
Constituição Fed·eral prescreve que a aposentadoria é facultativa aos 
.Magistrados após trinta anos de serviço público e de que vários advoga
dos elevados a tais cargos não exerciam qualquer função no serviçoO pú
bllco, dedicando-se exclusivamente à sua nobre profissão, au!erind·o, 
assim, os conhecimentos, a projeção que os e~evaram a tais cargos." 

Quanto à alteração do art. 5.0 da Lei 11.o 5.677/71, permitindo a permuta ou 
a remoção de Juizes Federais, a medida é arrazoada como sendo de "interesse 
exclusivo do funcionamento da Justiça Federal". 

Corno se observa, a proposição encerra medidas de Direito Administrativo 
· d'a mais alta repercussão, encontrando, como ficou dito no Parecer da comissão 
de constituição e Justiça da Câmara: dos Deputados, amparo constitucional e 
jurídico. 

Um reparo, entretanto, temos a fazer: é que o Projeto, talvez por um lapso, 
deixou de Incluir os Ministros do Supremo Tribunal F1ederal no seu campo de 
abrangênda, como era de esperar-se, até mesmo por principio de eqüldade. 
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Face ao exposto, s·omos pela aprovação do pre,.ente Projeto, com a seguinte 

EMENiDA N.O 1-CSPC 
Ao lProjeto de iLei da Câmara n.0 19/74, (n.0 1. 728, de 1973, na origem), 

que ."dis:póe sobre ~ disponibilidade e aposentadoria dos membros da 
Mag~stra.tura Federal, e ldá outras providências". 

<Dê-se a seguln te redação ao a:rt. 1. o do Projeto: 
"Art. 1.0 

- Computar-se-á, para efeito de disponibilidade e aposentado
ria, o exercício da Advocacia até o máximo de quinze anos, em favor dos 
Ministros do Supremo T'rlbl!'llal Federal, do Tribunal F·ederal de Recursos, 
do Superior Tribuna· Militar do Tribunal Superior do Trabalho, dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e dos Desembargadores do Tr~bunal de 
Justiça do Distrito Federal nomead-os, dentre advogados, nos termos da 
Constituição, bem como .dos Juízes Fed·erais e Juíz;es Federais Substitutos, 
nomeados na forma do art. 74 da Lei n.o 5.010, d-e 30 de ma:lo de 1969." 

É o !Parecer, Sr. Presidente. (·Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador 
Lenoir Vargas, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. LENOIR VARGAS - (Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Presidente da República, com base no artigo 51 da Consti
tuição, submete à deliberação do Congresso Nacional, Projeto de Lei que dispõe 
sobre a disponlbllldade e aposentadoria dos membros da magistratura federal e 
dá outras providências. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do 
Sr. Ministro de Estado da Justiça, que assim justifica: 

"Prevê a Constituição F-ederal em seus arts. 121, caput, 128, § 1.0, a e 141. 
§ 1.0 , a e § 5°, a presença de advogados na composição do Tribunal 
Federal de Recursos, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do 
Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, repectivamente. 
Por outro lado, a Lei n.0 5. 010, de 3'0 d·e maio de 1966, em seu art. 74 
estabelece que as primeiras nomeações de Juízes Federais e Juízes 
Federais Substitutos serão feitas dentre brasileiros de notável saber ju
rídico e ilibada reputação. 
Trata-se, portanto, em todos os casos de nomeação de advogados para 
cargos de provimento efetivo. 
Sendo a Advocacia um verdad·eiro "munus públic-o", julgo de maior rele
váncia levar-se em consideração, para efeito de aposentadoria ou dispo
nibllldade, o cômputo do tempo de exercício da Advocacia, a fim de que 
se lhes dê trat·amento equânime ao dispensado a seus pares nos tribunais 
e a seus colegas na funçã·o de Magistrados Federais de primeira instância. 

Tal consideração decorre do fato de que, em seu art. 113, § 1.0 , a 
Constituição Federal prescreve que a aposentadoria é facultativa aos 
Magistrados apôs trinta anos de serviço público e de que vários advo
gados elevados a tais cargos não exerciam qualquer função no serviço 
público, dedicando-se exclusivamente à sua nobre profissão, auferindo, 
assim, os conhecimentos e a projeção que os elevaram a tais cargos. 
Nestas condições, o art. 1.0 do Projeto de Lei determina que se compute 
para efeito de aposentadoria ou dlsponlbllldade o exercício da Advocacia 
até o limite de 15 (quinze) anos. metade do prazo facultado constitu
cionalmente para aposentadoria dos magistrados. 
O art. 2. 0 do Projeto prevê a alteração do art. s.o, da Lei n.o 5.677, de 
19 de junho de 1971, dando-lhe a seguinte redação: 

"Art. 5.0 
- Os Juíz·es Federais poderão solicitar permuta ou remo

ção de uma para outra Vara da mesma ou de outra Seção, e os 
Juízes Federais Substitutos, de uma para outra -



- 630-

requerimento dirigido ao Ministro Presidente do Tribunal ·Federal 
de ~cursos, que, nos dez primeiros dias úteis seguintes à sua re
cepçao, ouvindo o Tribunal, o encaminhará ao Presidente da Repú
blica, por intermédio do Ministro da Justiça, devidamente informado, 
para decisão." 

•• o •••••• o • o ••••• o •••• o ' • ' ••••• o ••• o •••• o •••• o ••• o •••••• o •••••••• o •• o • o o 

A alteração que se pretende introduzir é a de se conceder, no Interesse 
exclusivo do funcionamento da Justiça Federal, a possibi!ldade de os 
Juízes Federais solicitarem permuta ou remoção de uma para outra 
Vara, em Sessão diversa daquela em que se encontra lotado." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário, após 
tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, do Serviço Público e de 
Finanças. . 

A Iniciativa presidencial encerra providência de grande justiça, permitindo 
aos advogados computarem até o limite de 15 (quinze) anos o tempo de exercício 
da advocacia, para efeito de aposentadoria em cargos da magistratura federal. 

·· · Em seu art. 2.0 , o Projeto dá nova redação ao caput do art. 5.0 da Lei 
n.0 5.677, de 19 de julho de 1971, possibilitando que, no interesse do funciona
mento da Justiça, os Juízes Federais solicitem permuta ou remoção de uma 
Vara para outra, em secção diversa em que estão lotados. 

É medida que realmente interessa ao bom funcionamento da Justiça em 
nosso País e que vem de ser complementada com a emenda da ilustrada Co
missão de Serviço Público Civil, que incluiu, dentre os Magistrados beneficiados, 
os. Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

No que tange à competência regimental da Comissão de Finanças, nada 
temos a opor ao Projeto sob exame, opinando, assim, pela sua aprovação com 
a Emenda n.o 01- C.S.P.C. 
· · É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil conclui pela aprovação do projeto com emenda que apresenta, de 
n.0 1-'-CSPC. 

O parecer da Comissão de Finanças é favoráv·el ao projeto e à ·emenda da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o Projeto e a Emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores des.ej ar discuti-lo, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o Projeto sem prejuizo da Emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec-er sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

É o seguinte o Proj-eto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 19, DE 1974 

(N.• I. 728-D/73, nn Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDEN'I'E DA REPúBLICA) 
Dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos membros da ma

gistratura federal, e dá outras }Jroviclências. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- 'Computar-se-à, para efeito de disponibilidade ·e aposentadoria, 

em favor dos magistrados f·ederais nomeados, dentre Advogados, nos termos da 
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Gonstituição (art. 121, caput; art. 128, § 1,0, a; e art. 141, § 1.0 , a, e 5.0), bem como 
dos Magistrados da Justiça do Distrito Federal, da Justiça do Trabalho, dos 
Juizes Federais e Juíz·es Federais Substitutos, nomeados na forma do art. 74 
da Lei n.o 5.010, de 30 de maio de 1966, o exercício da advocacia até o máximo 
de quinze anos. 

· · Ai-t. 2.0 
-· O caput do art. 5.0 da Lei n.o 5.677, de 19 de julho de 1971, passa 

a vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 5.0 
- Os Juízes Federais poderão solicitar permuta ou remoção 

de uma para outra Vara, da mesma ou de outra Seção, e os Juízes 
Federais Substitutos, de uma para outra Região, mediante requerimento 
dirigido ao Ministro-Presid·en te do Tribunal Fed·eral de Recursos; que 
nos dez primeiros dias úteis seguintes à sua recepção, ouvido o Tribunal, 
o encaminhará ao Presid·ente da República, por intermédio do Ministro 
da Justiça, devidamente informado, para decisão."· 

Art .. 3.0 
- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) - Em votação a Emenda, constante do 
pavecer da Comissão de Serviço F'úbllco Civil. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobr·e a mesa, a redação final de 
matéria em regime de urgência que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 

PARECER N.0 116, DE 1974 
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda 

do Senado ao Projeto ele Lei da Câmara n.• 19, de 1974 (n.0 1.728/B/74, 
na Casa de origem). 

Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
A Comissão apresenta a redação final da Emenda do Senado ao Projeto de 

Lei da Câmara n.o 19, de 1974 (n.O 1. 728 de 1973, na Casa de origem), que 
dispõe scbre a disponibilidade e aposentadoria dos membros da magistratura 
federal e dá outras providências. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1974. - Cattete Pinheiro - Presidente 
Wilson Gonçalves, Relator - Ruy Carneiro. 

ANEXO AO PARECER N.0 116, DE 1974 
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

11.0 19/74 (n.O 1. 728-B, de 1973, na Casa de origem). 

EMENDA N.o 1 
(corresponde à Emenda n.0 1-cSPC) 

Ao art. 1.0 do Projeto dê-se a seguinte redação: 
''"<rt. 1.0 - ron1nutar-se-á. para efeito de dlsponibllidade e aposentado
ria, o exercício da advocacia até o máximo de quinze anos, em favor dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos 
do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal nomeados, dentre advogados, nos termos 
da Constituição, bem como dos Juizes Federais e Juizes Federais Substi
tutos, nomeados na forma do art. 74 da Lei n.o 5. 010, de 30 de maio 
de 1966." • 
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tratando-se de matéria em regime 
de urgência, passa-se à sua Imediata apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) Aprovada. 
o projeto volta à Câmara dos Deputados. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin Farah. 
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pr.e.sidente, Srs. Senadores, ocupo esta 

tribuna para faz·er um regi.stro. 
Nesta data transcor!'·e ·O 1.0 Gentenário de nascimento do grande sábio ita

liano Guilherm'e Marconi, a qu·em tanto deve o mundo pelas suas realizações na 
física, ai:entuadamente no campo das c·omunicaçõt>.s. 

o pai de Marconi f.o! quem lhe ensinou as primeiras letra.s, tendo estudado 
po.steriormen•e em Flor·ença e Livorno. Mas foram os r·esu:ta.cto.s do.s estudos de 
Hertz que inspiraram o g·enial italiano a concluir que, através das ondas eletrô
nicas, as mensagens poderiam ser transmitidas e ca:ptadas. 

As primeiras experlênc!as foram realizadas em Pontecchio, perto de Bolonha, 
quando então :pôde observar que por meio de antenas mais altas poderia alcan
çar maior distância na perc.epção das mensag-ens. 

Não tendo sido amparado pelo seu país, parte para a Inglaterra, onde e?con
tra apoio e onde, a 2 de junho de 1896, aprov.eitando as ondas eletromagneticas, 
obtev·e a primeira :patent·e para o seu telégrafo sem fio. 

Após essa vitória, o gov.erno italiano convidou o sábio 'J)ara regressar à 
pátria. onde organizou, em Spezia, uma e.stação para comunicações com navios 
de guerra, já atingindo a distância de vinte quilômetros. 

Diante do suc·esso, foi criada em Chelmsf·ord a primeira companhia de rádio 
do mundo. Conquista o prêmi·o Nob-el de Física. 

Foi inestimável o serviço prestado pe:o invent·or nas comunicações entre 
navios e entre cidades, na 1.a Grande Guerra. Em 1920 foi feita a primeira trans
missã·o radiofónica musicada de Londres. 

Em 1931, a 12 de outubro, Marconi, da sua nave, na Itália, iluminou o Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro, trazendo assim. da sua amada pátria até o Brasll, 
a mensag.em ma:s -eloqüente qu·e a inteligência poderia oferecer a esta nação e 
ao mundo que, estupefatos, assistiam os progressos da comunicação. 

Os estudos, os experimen•o.s, as conquistas d·e Marconi abriram caminhos 
para o rádio, a teJ.evisão e para muitos cometimentos, levando o homem às mais 
distant.es regiõe.s. Estou por dizer qu.e graças às conquistas de Marconi, e apó.s 
outros estudos mais aperfeiçoados, o homem chegou à Lua. 

Hoje, as comunicações realizam verdadeiros milagr-es, e por isso o mundo, nas 
mais longínquas distâncias, ficou ao alcance dos no.sso.s olhos .e ·do.s nos.sos ouvidos. 
e, que Deus nos ajude, também os nosso.s corações se aproxim-em e se entendam 
:para o progresso, a paz e a fel:cidade. 

Por tudo isso, Marconi tem um lugar de relevo na ciência, não aquela. que 
destrói, fere, apavora, elimina e mata. Mas a ciência do entendimento, da com
preensão, do desenvo:vimento e da frat·ernidade. 

Ao grande e genial sábio que a Itália ofereceu à humanidade para a sua 
caminhada de cultura e c!vilização, a nossa rev·erência ·e saudação em nome dos 
qu.s desejam um mundo s.em violência, sem ódio, mas inspirado na justiça, no 
trabalho, na paz, na fellcidad·e e no amor. (Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Clodomir M!let. (Pau&a.) 

S. Ex.(). não está presente. 
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ConcildO a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pr·esidente, Srs. Senadores, de.sejo registrar 
~ois acontecimentos ligados a comun!dades municipais de São Paulo. O primeiro 
e o centenário da cidad.e de Campos do Jordão. Seu primeiro centenário está 
sendo comemorado através d·e uma série d·e solenidades, d·e caráter cívico e 
cultural, com reuniões da Câmara Municipal. 

Nesta soJ.enidade, ·es•á sendo destacada a grande contribuição de Campos 
do Jordão para o desenvolvimento da política sanitária no combate à tuberculose 
e d·e .forma multo de.stacada, também, a contribuição da cidade, como estância 
que e, para o desenvolvimento cultural. Nos últimos anos, Campos do Jordão tem 
sido a sede _de festivais d·e cultura. com repercussão não apenas extensiva ao 
F.stado de Sao Paulo, mas a todo o Brasil. com a par'icipaçã·o de representantes 
da juv.entude musical de quase todos os Estados do Brasil, e de outros países. 

Atendendo ao convite que r·ecebemos do Sr. Prefeito Municipal para partici
par dessa solenidade, queremos comunicar a.o Congresso Nacional, particular
mente ao Senado Fed·eral, esta f.estividade, rendendo ao Município as homena
gens a que ele faz jus pela operosa atividade de sua população. 

No mesmo sentido, da cidade de São JoaquLm da Barra, chegou-nos a notícia 
e o convite para a VIII F1esta da Soja. Neste pon'o São Joaquim da Barra exer
ceu, também, uma ativldade pioneira. É o oitavo ano em que se reúnem os pro
dutores os técnicos, os e.speciallstas e os int.eressados do probl·ema para conhecer 
os resuitados e trazer as informações sobr.e a produção e a comercialização do 
produto. 

Estas reuniões de São Joaquim da Barra que já se tornaram tradicionais, 
exerceram magnífica repercussão sobre o dee.envolvimento do plantio da soja 
no Brasil. 

Ao Prefeito, às autoridades locais e à Comissão encarregada da VIII Fes+a 
da Soja queremos transmitir os nossos cumprLmentos. 

Sr. Presidente, após estas comunicações, de.s.ejamos dizer uma palavra sobre 
um documento da maior importância que chegou .. hoje, ao conhecimento da 
Nação. Trata-se dos 17 ponto.s da Exposição de Motivos apresentada pelos Minis
tros da Fazenda, Mário Henrique S!monsen, ·e do Planejamento, João Paulo dos 
Reis Ve:Ioso, sobre o problema inflacionário. Essa Exposição acaba de ser apro
vada pelo Presidente da República e distribuída a toda a Imprensa, definindo os 
rumos da política que o Governo es•á disposto a tomar em relação a este pro
blema do custo de vida e da inflação. Esse documento mer·ece comentários de 
elogios e algumas restriçõe.s, talvez. Na part·e positiva o docum·ento traz a mesma 
nata de outros pronunciamentos do Governo, a objetividad-e e o realismo com que 
est().o sendo apontados os problemas, aquilo que até há pouco era negado, a 
difícil situação da população, o crescimento prodlg!o.so e vert!ginoso do custo 
de vida, que ultrapassa de muito os limites anunciados pelo Governo, são agora 
reconhecidos honestamente. O documento deixa a lmpr.essão de que terminou o 
período do ufanismo. A situação brasileira não apresenta, Inclusive do ponto de 
Vista econômico, os aspectos cor-de-ro.m com que eram descritos e as comemora
ções que, através de impacto.s sucessivos, eram levados à opinião pública. Se 
existem resultados positivos que não devem ser contestados, existem aspectos 
negativos graves que vinham .s·endo apontados pela oposição ·e n·egados sistema
ticamente pelas autoridades governamentais. Nesse documento, que tem uma 
significação histórica, o Governo revela, em primeiro lugar: que os preços sobem 
aceleradamente; que os índices superaram, de muito, as previsões e mesmo os 
últimos dados anunc'ados para o ex·ercicio passado; ·e aponta também, objet!va
mente, as causas, próx!mn.s, pelo menos, desta .situação. 

Diz a nota: 

"Esta ascensão acelerada e vertiginosa dos preços se encontra na 
liberação dos preços, severamente contidos por tabelamento no final de 
1973." 
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Tabelamento artificial. que não corr-espondia à r.ealidade. Fa:ávamos,· aqui, 
v:iria.s vezes. Há dois Brasis: um Brasil oficial e um Brasil real. O Brasil oficial 
é o daqueles dados anunciados oficialmente, mas representativos, evldenteménte. 
de uma política de contençãc artificial, para evitar a apresentaçãc de quadio 
real. aue agora é denunciado pelo Gov·erno, para que se firmem a.s r·esponsa
bi!ldades. · 

Volta o Gov-erno a mo.strar um dos aspectos que, aqui, haviam sido denun
ciados: a expansão em 46,8% do.s meios d.e pagamento, oc.orrida durante o ano 
passad.o, situação que gerou ·0 enriquecimento de alguns e, com a aceleração da 
inflação, o emp·obrecimento da maioria. 

Estes dados, Sr. President·e, devem merecer a atencão, o estudo, o debate 
d·e todos aqueles que vêem ·o problema nacional. Ao lado d·esses aspectos positivos, 
devemos fazer, também, algumas considerações negativas. .· 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá licença para um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 

O Sr. Virgílio Táv.ora - neutro daquela sistemática que adotamos sempre 
em noss<Js debates e que prDcuramos conservar no nivel mais elevad<J possível, 
V. Ex.a. deve ter notado que d·eixamos qu·e falasse e terminasse a apreciação sobre 
os ponto.s positivos. Ante.• de V. Ex.a passar para os negativos. discutamos um 
pouco. Muito bem. Acha V. Ex.a que o "documento em questão tem objetividade. 
realismo"; "termin<lU o período de euforia"; "a situacão brasiJ.eira não apresenta 
as cores róseas anunciadas". Desculpe, .estamos lendo o qu·e V. Ex." disse:. "os 
preços sobem no primelr.o trlmestr.e ac·eleradamenbe"; "os índices 1:nperarão de 
muito as pr~visóes"; aponta as causas próximas dessa situação; diz, também, 
que a "·~xoansão d·e 46,8% elos meios de pagamento, ocorrida no ano passado, 
gerou o enriquecimento de alguns e com a aceleracão da inflação o empobrecl
mentll d::t maioria" - e.s.ses são os pontos positivos d.o documento que V. Ex.a 
:liJOnta. 

O SR. FRANCO MONTORO - São positivos pelo reconhecimento que o Go
verno faz deles. 

O Sr. Vir~:"ílio Távora - Já h:i algum tempo V. Exa acha v a que era a parte 
positiva. do documento. 

O SR. FRANCO MONTORO - É o reconl1ecímento oficial de~s·es dados. 

O Sr. Virgílio Távora - Muít.o bem, vamos ver: 

"Os pre<;os subiram aceleradamente no primeiro trimestre de 1974". Nunca 
i.~so foi ne~tadf': ao contrário, sempre timbramos em trazer a V. Ex.a os preces 
reais de 1974. Pelo menos. por nós não foi negado. A acusação de que esse fato 
se deve a "índices que superaram de multo, as previsões", também desde o· inícin 
nn.~ no•~as discuR~ões foi afirmad·D qve havia previsões para este ano, e o Prof. 
Mário Henrtque Slmonsen. responsável pela Pasta clrt Fazenda - numa express~.o 
multo sua - afirmava que este primeiro trimestre era atípico. A partir ·do 
segundo trimestre - .iustament.e. porque iniciava ela. ·a g·estão a 15 d·e março é 
aue poderia dizer d·:J que de eficiente havia nas medidas que estaria proponrlo. 
/\.ponta as causas próximas dessa situ::tção. Repitamos: diz então que nma delas 
toi a Inflação externa - ninguém pode mais divagar sobre este assunto, porque 
lá está por demais debatido com V. Ex.a E, aue a. segunda foi a contencão atravl\s 
ele tahelamentos, c'o fim do ano nas.sado. Isso existiria no fim do ano passado, 
q11ando vel·o o brutal impacto ela inflacão internacional sobre a nossa ec·onomia. 
Não houvesse o Governo mantido o "severa" controle de preços. como de outra 
forma o vai manter. também. aonde estaria o custo de vida? Não temos o dom 
<livinatório. Estávamos Inscrito para falar antes de V. Ex.n. mas oomo Líder 
certemos n vez ao S·enador Leandro Maciel, que tinha uma comunicação urgente 
a ra~er. Caso contrário, V. Ex.n já teria ouvido o que aqui estamos dizendo. Esse 
controle de preço. não se arrecele V. Ex.n, será mantido e é um dos pontos tocados 
na oração que proferiremos daqui v pouco, se o t·~:mpo p·ermltir. Era e.sses 
os reparos que queríamos fazer a V. Ex.a 
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· O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de V; Ex." Antes de 
responder-lhe, dou aparte ao Senador Amaral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." permite que responda ao nobre Senador 
Virgílio Távora? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com muita satisfação. 

O Sr. Virgílio Távora - Acreditamos que será um prazer mútuo. 

O Sr. Amaral Peixoto - Amigo e ·Líder, ao problema da sustenção dos preços. 
o Governo não pod.e fugir mas tem. que ser uma fixação de preços reais. O que 
nós chamávamos a atenGão era para ism nue estava acontecendo: o desestimulo 
à produção. Disse isso uma vez, aqui em Plenário, que, em conversa com fazen
deiros, com criadores do meu Estado, me diziam que não se aventuravam a 
comprar gado para engordar. porque tinham receio de que. na época em que 
fossem vender, viesse um tabelamento ou até ameaça de requisição, que houve. 
Tive a ilealdade de confessar o erro que cometi muitos anos atrás, quando ti~·e 
a responsabilidade do abastecimento durante a Guerra. Iss·o fez com que muitos 
criadores abandonassem suas atividad.es. 

Veia o nobre Líd·er, S.Pnad()r VIrgílio T~vora: neste momPnto. d·everia haver 
abundância de leite nos Estados do Rio de Janeiro e de Siío Paulo, pois é o 
fim da época das ág11as. quando OR pastos estão melhores. Entretanto, V. Ex." 
vai encontrar em O Estado de s. Paulo, de ontem, que há um deficit d·e 700 
mil litros de leite naquela Unidade Federativa. Por quê? Porque os pecuaristas 
venderam as matrizes. as vacas leiteiras. uma vez que o preço não era comnen
sador. O problema não é fácil de resolver. Tem alternativas, porém. e a sabedoria 
e~tá em se encontrar um meio-termo de se fixar nm preço justo para. o produtor 
c ao alcance d·o c·onsumidor. Mas, se o Governo fizcer um tabelamento artificial, 
irá provocar a escassez e aí não conterá o preco. É o que se está passando agora 
com o óleo de soje, inclusive aqui, na Capital da República. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com orazer, mbre Senador. Apenas iria res
ponder, primeiro, aos apartes já recebidos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que não interrompo a llnha de raciocínio 
de V. Ex." e suponho QUP. não h:í. pre,iuí:>o. no momento em que lhe peço este 
aparte, antes que V. Ex." passe à segunda parte do seu discurso. Gostaria dP 
.~alíentar. desde logo, que e,.-istem doi• enfoques ciiversos entr~ aouilo que V. Ex." 
apresenta e o que acabo de ouvir do nobre Líder do MDB Senador Amaral 
Peixoto. A. frase q1•e V. Ex.• \lS•ou- mais de urna nllás- parece no seu contexto, 
extremamente perigosa, se nós, a Maioria e o Partido que sustentamos o Governo .. 
a aceitarmos sem repar.o. V. Ex.a no preâmbuJ.o rme f·ez, e que em parte foi recons
tituído pelo nobre Líder, Senador Virgílio Távora, deu a impressão de que 
vivíamos num sistema de mistificacão. de engodo e de falseamento deliberado 
da verdade. As expressões parlamentares de V. Ex.". cuidadosamente gentis. 
naturalmente, não são estas. assim ditas de mansinho mas, no entendimento de 
qualquer pes.soa mecJ.lanamente intell!l'ente, quando ~>e afirma que acabou o 
neríodo dP ufania que o custo de vida, agora, é real, e não mais como se a"lr.esen
cava, V. Ex." está, frontalmente. acusando o Governo do Presid·ente Médici de 
1'alt.ar à verd·ade. deliberadarnFmte. para o povo. Nã·o só como rx-Minlstro desse 
insigne Presidente. mas também como brasileiro, quero, neste Instante. faZPr o 
reparo a essa interpretação, a menos que a minha idéia pela palavra de V. Ex.", 
sej9 considerada indevida e descabida, Parece-me inclusive. um d.esserviço presta
do à Nação ilustre Senador Franco Montoro, põr-.•·e em dúvida a lisura com que 
nrocede a F'undacão Getúlio Vargas. Ministro do Trabalho que fui do Presidente 
Costa e Silva. tive oportunidade de verificar que a Fundação Getúlio Vnrgn.s 
não cede a pressões do Governo para modificar ·as resultados da avali·ação do 
crescimento do custo de vida, num símlle, como V. Ex." sabe melhor do que en 
apenas, grosseiro de lnfla~ão. Poder-.~e-Ja d.lscutir - e, neste campo. a colocação 
do eminente Líder do MDB é Irreparável. - p, ·-se-la · · · · 
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a tática, ou a estratégia. utilizada pela politica financeira do Governo, estava 
certa ou errada; se o taoolamento forçado provocaria esse tipo de escassez do 
produto no mercado de oferta. Aceito essa discussão, que é perfeitamente justifi
cável. Poder-se-ia até dizer QU·e hOU\'e, deliberadamente, a tendência de fixar 
um valor anual de custode vida, para queele fosse obtido a qualquer preço e, 
em C•:lnseqüência. o Governo fosse obrigado a fazer subsídios de determinados 
produtos, que a prôpri:\ Revolução com elas ar.abou isto é, os subsídios a que 
me referi. Entretanto, jamais ·admitir que os números apresentados no Governo 
do Presidente Médici sejam um engodo, uma mistificação, uma fals!d.adel 

O SR. FRANCO MONTORO - A. expressão é de V. Ex.a. ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Na interpretação que, humildemente, submeti 
a V. Ex.a como autor que é. Ninguém melhor do que o Autor para definir o seu 
livro, o seu pensamento. Se V. Ex.a, neste Instante, declara que não é este o seu 
pensamento, eu. Inclusive. pediria à Taquigrafia a retirada do meu aparte. Mas, 
se V. Ex.a declara: "acabou o ufanismo"; se V. Ex.a diz: "v!vem>Os agora de 
números realísticos" ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Mantenho que acabou o período de ufanismo. 
Isto não significa que tenha havido desonestidade, mentira, engano. São coisas 
diferentes. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não tanto quanto parece a V. Ex.a, habilmente 
querendo tangenciar o problema ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu sustento o que disse, e não tenho de 
sustentar o que V. Ex.a afirma. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Evidente que a ufania é resultado, conseqüência 
de um processo. Se V. Ex. a .se coloca no campo econômico. a ufania seria decorrente 
de um pais que ia bem economicamente e causava. em conseqüência, uma alegria 
geral à Nação. Foi nesse sentido que V. Ex.a disse: "acabou a ufania" e, em 
seguida - eu não decorei. evidentemente, as palavras - V. Ex.a declarou que 
''agora, sim. os números são reais". Não, os números sempre foram reais. apre
sentados escrupulosamente pela Fundação Getúlio Vargas. É um desserviço, 
insisto, colocar qualquer possibilidade de dúvida sobre a honestidade com que 
ela fornece esses números! 

O SR. FRANCO MONTORO - Permita-me V. Ex.a interrompê-lo, no seu 
aparte que, aliás, já está um pouco longo. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pois não. 

O SR. FRANCO MONTORO -Eu não pus em dúvida - V. Ex.a está sangrando 
em saúde- os dados da Fundação Getúlio Vargas. V. Ex.a não encontra nenhuma 
afirmação minha nesse sentido. Estou de pleno acordo com V. Ex.a, a respeito 
da honorabll'dade desse organismo. Agora, na interpretação dos dados, é que 
5e pode estabelecer a discussão, e é sob esse aspecto que co1oquei o problema. 
Mas, de qualquer maneira. V. Ex.a traz magnifica contribuição ao assunto, e 
peço a V. Ex.n que me conclua o aparte. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. ·Ex.a, muito gentllmente, me fez sentir que o 
meu aparte é longo. Eu o resumire! já, agradecendo a generosidade de V. Ex.a, 
dizendo que, na medida em que a minha interpretação tiver sido aquela que 
as palavras de V. Ex.a justificaram deixo aqui o meu protesto, porque entendo 
que. em nenhum momento, esta Nação foi iludida. Apenas agora como diz o 
ilustre Ministro Mário Simonsen, houve a ellminação dos subsídios, a retirada 
de todos os melo.s que frenavam d·eterminad.os cnstos. Por isso, esses custos 
surgiram com um volume jamais encontrado. de 1967 até aqui. Nunca, nesse 
período, tivemos um sô mês com um dado inflacionário de custo de vida com 
crescimento da ordem de 4,6%. Perdoem-me V. Ex." o meu aparte, que molestou 
V. Ex.", pelo menos por cauE•a do tamanhoiJ, e eu me alegro, porque V. Ex.6 , de qual
quer modo. acabou por definir que não pretendeu atingir a honorab!l!dade do 
Governo passado. 



- 637 -

O SR. FRANCO MONTORO - Não há nenhuma discussão de caráter pessoal, 
ou tentativa de diminuir a autoridade de qualquer dos nossos 'Governantes. Esteja 
V. Ex.11 tranqüilo: a nossa preocupação é discutir objetlvamente o problema que 
é esse: o quadro que se apresentava no passado não é o que ocorre hoje.' Não 
vamos discutir intenções, ou fazer acusações. A inflação está controlada? Não 
está. Tivemos uma inflação, V. Ex.• reconhece, num mês, recordo-me, de 4,6%; 
em três meses, 10%. É um fenômeno alarmante. Portanto, é, realmente, necessário 
que não íiquemos numa situação de ufania alegandoQ o sucesso da nossa política 
económica. Quem faz as restrições é o Governo. Estou, apenas, sublinhando, para 
que se ver!fiqu·e que o quadro mudou, sem que isso signifique nenhuma acusação 
a ninguém, à Fundação Getúlio Vargas ou qualquer outro organismo. Quem diz, 
no documento que acaba de ser distribuído, que a causa desta ascensão vertigi
nosa se encontra na liberação dos preços que foram, severamente, contidos por 
co:oelamento, no final de 1973, é a própria Presidência da República! Este é o 
rato! Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça! 

O Sr. Virgílio Távora - Lembre-se que V. Ex." está devendo-me uma resposta. 

O SR. FRANCO MONTORO - É o Governo que diz isso. É claro. Ele fala 
em s·everamente. Ninguém está falando em desonestidade mas, aqui, se verifica, 
evidentemente, um critério mais rigoroso do que seria normal e, no fim do 
ano, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ilustre Senador, apenas uma comparação. Agora, 
os números são verdadeiros, porque antes não eram verdadeiros. 

O SR. FRANCO MONTORO - A palavra de V. Ex." é que estabeleceu a 
comparação. Eram verdadeiros antes, ,e são verdadeiros, hoje. Apenas os dados 
verdadeiros do fim do ano de 1973 decorreram de um controle exagerado, severo. 
É isto Q que se diz ·e quem o afirmou roi o Ministro Mário Slmonsen na sua 
Exposição de Motivos, que acaba de ser aprovada pelo Presidente da República, 
e distribuída a toda a Nação. Esse problema, esse fato concreto revela uma 
mudança em uma situação que merece, como está merecendo, o debate de todos. 

Ouço o aparte de V. Ex.", Senador Virgíl!o Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Inicialmente, uma pergunta: poderemos em respon
dendo a V. Ex.", dar os esclarecimentos ao nobre Líder do MDB? Caso contrário 
nos reservar quando sobre o assunto formo-nos pronunciar mais tarde. 

O SR. FRANCO MONTORO- Claro! V. Ex.• tem toda ·a liberdade, a tabela 
é válida tanto no futebol quanto do discurso parlamentar. 

O Sr. Virgílio Távora - A mais sintética possível das respostas: Número 
um: Se houve o desaparecimento de leite, tão apregoado pelo nobre Líder do 
MDB, não se deve, data venia, às causas apresentadas por V. Ex." e sim, princi
palmente, porque de longe, de mais d.e 10 anos, há uma defasag.em entre rentabi
lidade oriunda do preço da carne e do leite. Isto é pacífico entre todos os pecua
ristas. O preço do leite não pode ser levantado; sendo básico para a alimentação 
do pobre, máxime da criança, ele não pode ser tabelado respondend·o em termos 
de rentabilidade aos em que estava e está a carne. Este Plenário é testemunha 
das lutas que tivemos, aqui, defendendo a idéia central do Governo. E no que 
o Governo era atacado na parte referente à carne, no ano _passado? Quais eram 
as restrições? Porque não abria completamente a exportaçao. V. Ex." deve estar 
recordado, aqui neste Plenário - e não foram uma, duas, três ou quatro vezes 
-quando mostravamos que era Impossível a adoção da solução da carne popular. 
Quanto a v. Ex.", queremos dizer que, com grande ufanla, recebemos a missão 
de defender uma política econõmico-flnancelra que se nos afigurava justa e 
certa, desde 1971, havia uma dlretriz que ainda é a mesma de hoje, apenas com 
normas de execução diferentes; houve e hiJ. controle de preços. E onde teriam 
subido os preços se não existisse um controle de preços no momento em que, 
brutalmente, incidiu sobre a economia brasileira uma Inflação Importada em 
~ermos antes lnsuspel ta dos? 



- 638-

Passado o impacto, o Governo teve de optar entre continuar com esse controle 
- isso é uma decisão de comando - ou então dar uma determinada liberação 
nos preços. Mas, V. Ex." vai ver que nesse documento - como vamos fazer 
questão de mostrar mantém um controle de preço, e não pode d-eiJrar de fazê-lo. 
Subiram os preços a um patamar. E, nesse patamar, vai fixá-los como V. Ex." 
verá. 

O SR. FRANCO MONTORO - Permlte V. Ex." uma interrupção? V. Ex." 
concluiu o seu aparte? 

O Sr. Virgílio Távora- Perfeito. E abusamos bastante da bondade de V. Ex." 

O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Só para concluir, aqui, e, em seguida, darei 
o aparte a V. Ex." Mas, quero antes responder, brevemente, ao Senador Virgí
lio Távora, dizendo o que se pretende - e aqui há também, e evidentemente, 
um confronto, e estamos no nosso papel de fiscais do Governo, ap·ontando essas 
divergências ... 

O Sr. Virgílio Távora - E fiscais eficientes. 

O SR. FRANCO MONTORO - Isso corre por conta de V. Ex." 
O que diz o Governo agora? E o que está nas entrelinhas, mas claro? São 

os . critérios que o Governo . pr.etend·e introduzir no controle de preço, no que 
estamos todos de pleno acordo. É imp·Dssível fugir-se a um cont.role cl.e preços 
estabelecidos pelo Governo. A livre concorrência, com a fixação espontânea de 
preços, não existe em parte nenlmma. De modo que esse controle deve existil·. 
O que o Governo insiste, nesta nota, é na necessidade de se estabelecer cri
térios objetivos ·e permanentes, que levem em c·onta períodos e não apenas datas. 
Há, evidentemente, uma crítica. 

O Sr. Virgílio Távora - Não há uma crítica, mas, .sim, um modo diferente 
de abordar o problema dentro da mesma diretriz g.eral de política econõmico
financeira; · 

O SR. FRANCO MONTORO - É claro que há! Não vou discutir intenções. 
Não n·ego os aspectos positivos da politica financeira - e h·ouve muitos que foram 
áqui reconhecidos - mas houv.e aspectos negativos. E um é aqui mencionado, 
de forma clara: é o controle artificial para não ultrapassar aqueles mínimos. 
Sabemos que no ano passado foi anunciado que a inflação .seria de 12%, e se 
exigiu de todos - e o Governo afirmava qu.e era d.e 12%. Nos últimos meses 
ultrapassou de pouco. Foi para manter esse limite que houve o t.abelamento 
exagerado de certos produtos. A Fundação Getúlio Vargas não mentiu, quando 
diss-e que o preço da carne era aquele, mas aquele preço foi fixado, naquela 
ocasião, de uma forma artificial. É o que o Governo está afirmando, de certa 
forma, e quem queira ler este documento não pode deixar de ver isto: foi fi
xado artificialmente, o que forç-ou ess.e estouro que está ocorrendo ag-ora. Fez-se 
um congelamento; fecharam-se a:s comportas e, agora, em três meses, houve e>te 
estouro. Na realidade é isto o que diz nota. Então, não est•amos c-ontra o ta
belamento de preços. O Governo, ao fazer esta nota não diz que não vai fazer 
tabelamentos. 

O Sr. Virgílio Távora - Ao contrário, diz que vai fazer. 
o SR. FRANCO MONTORO - Diz qud vai fazer mas - existe esta adversa

tiva que é um acréscimo :Importante - vai fazer o tabelamento por critérios 
objetivos e permanentes, para que não haja ... 

·O Sr. Amaral Peixoto - Permanente é o principal. o grande erro do Go
verno foi ter variado muito. 

O SR. FRANCO MONTORO - . . . esta oscilação que representou este dado 
de conseqüência artificial. 

Devo, agora, c·onceder o aparte ao nobre Senador Arnon de Mello que já 
o havia sollcitooo, hit tempos. 
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O Sr. Arnon de Mello - Nobre Senador Franco Montorü, o meu aparte .se 
refere, ainda, a.o debate de V. Ex.a com o nobre S·enador Jarbas Passarinho. 
V. Ex." disse que o quadro mudou. Realmente mudo·u, nobre Senador. 

O SR. FRANCO MONTORO - Então, estamos de ac·ordo. 

O Sr. Amon de Mello - Li num jornal que a inflação nos Estados Unidos 
foi, em fevereiro último, de 3,6%, e tenho uma lista de grandes países afetados 
por ela. A Inflação é, hoje, um fenômeno mundial, e ·O Brasil a eotá importando. 
No Governo passado houve necessidade de um controle de preços mais severo 
entre outros motivos porqu.e fomos vítimas da inflação mundial. O Governo 
atual recebeu tal herança e procura evitar a elevacão violenta dos preços au
mentando a produtividade. Vejo com satisfação qÚe V. Ex.a ocupa a Tribuna 
para defender a orientação governamental, pelo que me congratulo com V. Ex.a 

O SR. FRANCO MONTORO - CompJ.etando a tempo: V. Ex." combate o 
atual Gov·erno. Eu estou e}ogiando um documento do atual Governo. 

O Sr. Arnon de Mello - Que absurdo, Excelência! Eu não combato o Go
,,erno, antes o apoi·o com determinação e entusiasmo. 

O SR. FRANCO MONTORO - Vou mo"trar como combate. 

O Sr. Arnon de Mello - Ao contrário, Senador. Manifesto a V. Ex.a minha 
alegri-a em verificar que um Líder da Oposiçã·o apóia o Governo na sua orien
tação em face da inflação. Espero que a OposiÇã·o nos ajude a vencer as difi
culdades que enfrentamos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Que vamos ajudar a vencer as dificuldades 
não há dúvida nenhuma. Não estamos fazendo um elogio incondicional ao Go
verno. Estamos elogiand·o uma afirmação corajosa do Governo e, paradoxal
mente, nós aprovamos, e V. Ex.n rejeita. V. Ex.a. diz: a causa - eu vou provar 
porque, eu costumo provar o que afirmo - é de que esta elevação decorre dos 
preços internacionais ... 

O Sr. Arnon de Mello - Sim . •. 

O SR. FRANCO MONTOR.O- Sim, em parte. E é aí que está a divergência ... 

O Sr. Arnon de Mello - Por quê? 
O SR. FRANCO MONTORO - Porque hDUV·e, também, outros fatos. 

O Sr. Arnon de Mello - Mas, nobre Senador, V. Ex.a me atribui posição que 
não é a minha. Apolo conscientemente o Governo e não nego as razões citadas 
pela ·nota que pr.eocupa V. Ex.a. -e apenas acrescento a elas outra razão, que 
V. Ex.a. não quer reconhecer. 

O SR. FRANCO MONTORO - Aí é que é a diferença. Eu vou ler para 
mostrar a V. Ex.a. a divergência do texto do documento. 

O Sr. Arnon de Mello - Já conheço o texto do document·o que V. Ex.• refer.e, 
e repito apenas acrescento outra razão às nele mencionadas. · 

O SR. FRANCO MONTORO - O Governo aponta duas cau..las. O Governo:> 
diz:. "Esta subida acelerada de pr·eços t·em como causa, a liberação de preços 
.severamente contidos por tabelamento, no final de 1973." Então, uma das causas 
que o Governo aponta, além da outra ... 

O Sr. Arnon de Mello - Não neg·o o documento, nDbre Senador. V. Ex.0 

a trlbul-me posição que não tomei. . 
o SR. FRANCO MONTORO - Então V. Ex.a. está de acordo comigo. Estou 

mostrando exatamente, que esse tabelamEnto artificial representa a mudanç>1 
que se vai' estabelecer. Não queiram V. F.x.ns negar a evidência. 

O Sr. Arnon de Mello - Mas não estamos negando evidência alguma. V. Ex.n 
destorce lamentavelmente meu pensamento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Estão. Os dados d·o documento oficial são 
claros: a elevação decorre ele um tabelamento artiflcl::tl no fim do ano passado. 

• 
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O Sr. VirgÍlio Távora - O documento diz "severo". Severo é coiSa diferente 
de artificial. 

O Sr. Jarbas Passarinho - O perigo é a sinonímia livre de V. Ex.n 

O SR. FRANCO MONTORO - Fiquemos na interpr·etação. O severo é evi
dente. É evidente que .se o Governo, numa nota dlstribuida à imprensa, diz isso 
assim envolve uma critica. Ele não poderia dizer: desarrazoado, erado, injusto. 
Usou um advérbio delicado "severamente". Trouxeram, como c·omeqüência, essa 
explosão que o Governo está chamando de atípica, excepcional, porque decorreu, 
também, de um procedimento excepcional. Corrigido isso, val-se procurar esta
belecer a normalidade. 

Sr. Presidente, estou sendo advertido já, há a:guns minutos, de que meu 
tempo está esgotado; os apartes se sucederam. Comecei a dar os aspectos po
sitivos e fui interrompido. Imaginem na 2.n parte. em que pretendo apresentar 
os aspectos negativos. Serei breve. Infelizmente, não poderei, para atender ao 
apelo do Sr. Presidente, concsder novos apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O apelo não é meu, mas do Regimento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sei que V. Ex."' é um escravo do Regimento 
e eu sou escravo da autoridade de V. Ex.n Obedecerei. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Muito obrigado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, os aspectos negativos que eu 
queria mencionar .são dois. No primeiro, o Governo afirma, na citada nota, que 
todas as administrações estaduais e municipais devem ater-se ao llmlte fixado 
de 15% para quaisquer aumentos em seus servlc·os, etc. Perfeito e merece aplau
so, mas é preciso lembrar que, no ano passado, "quando se estabeleceu e.:se limite 
de 12%, o Governo não deu o exemplo. Nu r·eforma da Lei da Previdência Social, 
as contribuiçõ·es fixadas excederam de muito -'- como foi aqui denunciado - o 
limite de 12.%. O Governo obrigava os outros a respeitar esse limite, mas ele 
chegou a aumentar a contribuição para a Previdência Soc!al de inúmeras cate
gorias de trabalhadores até em 100%, passando de 8 a 16 o/o a cota de contM· 
bm~ão de muitas categoria• de trabalhadores. 

Apontamos o fato para que ele não se repita. dando a nossa contribuição 
de fiscais do Governo, para que agora, que o Governo adota norma semelhante, 
5eja também um cumpridor e respelt·ador dessa norma. 

No segundo aspecto negativo, o Governo s-e refere à política salarial e pede 
que a fórmula seja mantida .. 

Achamos que a fórmula pode e d.sve ser mantida, mas deve ser, acima de 
tudo, cumprida. Na nota que o Governo apresenta, há um a:pecto no qual existe 
um não cumprimento da própria política. salarial, definida pelo Governo e 
~eafirmada na nota. 

No tocante à política sala11a1, conclui a nota, dizendo: 

"Para aplicação dos critérios em vigor, sugere-se que o residuo infla
cionário anual, para o período a partir de agosto d·e 1974, seja estimado 
em 15%." 

lll válido. 

Agora, a restrição: 
"e o coeficiente do aumento de produtividad·e em 4%." 

o índice de produtividade s.erá fixado, então, em 4%, diz o Governo na 
sua nota. 

o Sr. Virgílio Távora - Qual o !tem? 

O SR. FRANCO 1\IONTORO - É o Item n.0 10. A parte final do item 10; 
são as últimas palavras: "e o coeficiente do aumento de produtividade em 4%." 
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Já é algo, Sr. Presid~nte, e com isso queremo.s, mais uma vez, reconhecer os 
aspectos positivos que ha nas medidas governamentais que vêm de ser adotadas. 
O índice de produtividade passa, depois de 4 ano.s, de 3,5 para 4%. 

Parabéns ao Governo que dá o exemplo de que não vai perpetuar aquele 
aumento de 3 ou 3,5% fixado, sistematicamente, nos últimos a.no.s. Fazemos 
uma oposição racional. . 

O Sr. Virgílio Távora - Não, porque V. Ex.a disse que era a parte negativa. 
O SR. FRANCO MONTORO - Essa é a parte negativa. !l: negativa, porque 

achamos que os 4% não representam o cumprimento da politica salarial. Por quê? 
Consultem-se os documentos oficiais. Qual o aumento do Produto Interno 

Bruto no ano passado? - 11,4%. 
Qual o aumento da população no hmite máximo? - 2,9%. Foi inferior. 

Mas, deixemo.;; para efeito de argumentação, a taxa mais alta: 2,9%. A produ
tividade real, per capita é de 8,5%. 

O Sr. Benedito Ferreira - Consente V. Ex." numa observação? 
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 
O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex.a confunde aumento de produção com au

mento de produtividade. V. Ex.a é um homem inteligente, não há de querer 
fazer tamanha confusão: confundir aumento de produção com aumento de pro
dutividade. V. Ex." sabe muito bem que, para apropriar-se aumento de produti
vidade, não pode ser utilizada essa tabela simplista de deduzir o crescimento 
vegetativo da população com aumento do Produto Interno Bruto. V. Ex.a sabe 
que há que se levar em conta todos os fatores agregados à produção, a popu
lação economicamente at!va, qu.e foi incorporado também como fator de pro
dução, para ai, então, sim, cortejada com a produção anterior, verificar-se qual 
o índice de aumento de produtividade. Quero crer que V. Ex." labora em equívoco, 
e talvez, propositadamente, porque já tive oportunidade de, exaustivamente, 
debater este assunto com V. Ex." quando o focalizou, em outra ocasião, nesta 
Casa, esta mesma tese. Muito obrigado. 

o SR. FRANCO MONTORO - Insiste v. Ex." numa lição errada. V. Ex." 
tem falado a respeito, para tentar defender esses critérios adotadas pelo Governo 
e vem com a adjet.lvação de que seria primário o erro de contusão de produtivi
da:de com produção. Não há nada disso, nobre SenadOr! 

Peço ao Governo que cmna>ra a .política salarial definida pelo Governo. 
A produtividade, em termos reais, é a divisão do prOduto real pe1a população ... 
O Sr. Benedito Ferreira - Produção, Excelência. Aumento de prOctutividade 

não é! 

O SR. FRANCO MONTORO - Quem o afirma é o Programa de Ação 
Econômica do Governo, apresentado e enviado ao Congresso pelo Presidente 
Castello Branco, seu autor em documento re.d!gldo poêl' Roberto campos. E a 
fórmula concreta proposta pelo Ministro Mário Slmonsen, à página 83 do Pro
grama de Ação Económica do Governo, está bem em gráfico, feito o cálculo. 

"Sa:lário, em termos reais, é o produto real per capita." E .a expressão "a 
politica de salário" deve não apenas manter os salários reais, mais aumentá-los 
com o coeficiente, na proporção do aumento da produtividade. Como calcular? 
Está aqui o gráfico, que passo às mãos de V. Ex.a E não há outra forma de 
calcul~r. A prOdutivid'ade é a renda per capita nacional! Esse crLtérlo de pr0du
tiv1dade nacional, do ponto de vista econômico, é um critério muito discuti'i'el. 
Quem o introduziu foi o Governo. Os trabalhadores prelferem a produtividade 
setorial. Ramo metalúrgico: a produtividade foi tal. Então, coeficiente propor
cional. E, assim, cada setor ter!~ o seu aumento proporcional ao aumento aos 
setores. Na política salarial, obedece·ndo a objetlvos que o Governo definiu, que 
não discuto, peço, apenas, que se cumpra a política delflnicia pelo Governo, Ali, 
criou-se a figura da produtividade na:cional, para que o tra;oalhador participasse, 
proporcionalmente, do desenvolvimento. Ora, este desenv~ · se · em 
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termos reais da ordem de 8% ou mais de 8%. Este foi o índice de prochltividade 
nacional. · 

O Sr. Benedito Ferreira - Aumento de produção, Excelência! 

O SR. FRANCO MO;NTORO - Este é o critério. Os outros fatores são levados 
em conta, evidentemente, em relação à produção, mas se eu quiser definir a 
produtividade, devo definir a produção pela população. 

O Sr. Benedito Ferreira - Excelência, não é assim! A fórmula. não é essa! 

O SR. FRANCO MONTORO - Se eu qul.ser a produtividade nacional devo 
tomar o Produto Bruto e dividir pela população. Não há outro critério, 

O Sr. Benedito Ferreira- Como não, Senador Franco Montoro?! 

O SR. FRANCO MONTORO - Este é o critério proposto pelo Governo. E é 
este, Sr. Presl.dimte, o apelo que fazemos e a crítica que registramos. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex.a. um aparte, nobre Senador Franco 
Montoro, antes de terminar o seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO - Concederia o aparte a V. Ex.", mas o Sr. 
Presidente já me adverte. 

O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - V. Ex." passou de mela hora. 
O Sr. Virgílio Távora - sr. Presidente, abusando um minuto de V. Ex.", 

permitir-nos-íamos um aparte, apenas pa:ra Indagar do nobre Representante por 
São Paulo qual, a seu ver, o aumento de produtividade este ano? 

O SR. FRANCO MONTORO -Produtividade nacional? 
O Sr. Virgílio Távora - Sim, senhor. 
O SR. FRANCO MONTORO - 8;5% 

O Sr. Virgílio Távora - Quem na fórmula - aí entra o engelliheiro - tem 
3,5% e vê esse fa:tor elevado a 4%, teve muito mais de 8% de aumento; teve 
quase 11% de aumento. 

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." aí faz um sofisma. Na realidade ... 

O Sr. Virgílio Távora - Perdão. No caso, podemo-nos enganar, mas não há 
sofisma; podemos estar equivocados, o que V. Ex." vai provar, se conseguir. 

O SR. FRANCO MONTORO - Um argumento equivocado em Lógica: é um 
sofisma. Não há nenhum desdouro. Não digo que seja intencional, mas' é um 
argumento que contém erro com a.parêncla de verd•ade. O que a Lei diz é que 
se deve calcular o aumento da produtividade no ano; este aumento foi de 8,5%. 
Admito que é um dado variável; o dado o.f!cial do aumento do PliB é de 8,4%. 
Qual vai ser o aumento da renda per capita? 8%. Então, a produtividade tem 
que ser feita na mesma proporção. Este é o argumento que apresento como 
colaboração ao Governo. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex." me permite um apa:rte? 

O SR. FRANCO MONTORO - A conseqüência disto m()stramos na última 
intervenção que fizemos sobre o aumento do salário mínimo. Está havendo uma 
defasagem cada vez maior, o tra•balhador não está participando deste a:umento 
de produtividade e·fetivamente. Pelo contrário, enquanto a prOdutividade aumenta 
o salário mínimo a que nos referimos, está caindo slstema:tlcamente. A produti
vidade aumentou' 56% em 10 anos e o salário mínimo caiu 54%. li: esta disparida
de que representa, a nosso ver, um dos aspectos mais graves do nosso desenvol
vimento. É preciso combater a Inflação sem fazer com que o comba:te recaia 
sobre !llqueles que estão recebendo um salário cada vez menor. De acordo com os 
dados da Fundação Getúlio Vargas, se fossem c·alculados os índices do salário 
mínimo, na mesma: base de 1960, teríamos um salário hoje de 600,00 cruzeiros, 
o que signliflca que nos demais valores levam-se em conta todas as demais con
dicionantes, mas no salário, que é a parte mais fraca, dá-se esse esmagamento, 
essa redução progressiv·a:. É nesse sentido que fazemos a nossa restrição a este 
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documento. Com isto, concluo, Sr. Presidente, reafirmando os nossos propóSitos 
de receber, com aplausos, os aspectos positivos das medidas antiin!lacionárias 
propostas pelo Governo, mas com as restrições que acabamos de indicar. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex." não me permite o apa:rte final. 
O SR. FRANCO MONTORO- Infelizmente, o Sr. Presidente já me chamou 

a atenção. 
O Sr. Benedito Ferreira - É uma ligeira observação, Senador Franco 

Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Se o Sr. Presidente pedmitlr, não terei 
dificuldade em conceder o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (PaUlo Torres) - Há matéria em regime de urgência 
para ser votada ainda, Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - É uma ligeira observação, Sr. Pres~dente, que acho 
que seria váUda para o esclarecimento do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O tempo do Senador Franco Montoro 
já passou de meia hora, mas v. Ex." pode dar o aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira - Serei breve, Sr. Presidente. Senador Franco 
Montoro, V. Ex.a. é realmente um expert na matéria. Mas me permita chamar 
V. Ex.6 a um entendimento ma:!s obj.etivo da questão no que diz respeito a 
produção e produtividade. Ora, se V. Ex.a tomar, admitamos para raciocinar, 
uma população economicamente ativa incorporada na força-traba:lho para gerar 
produto interno bruto, do ano de 1973, a-dmitamos o número de 40, só em termos 
de mão-de-obra. A população que atingiu a faixa de ser Incorporada: à força
traba}ho, foi elevada, V. Ex.a sabe. Ora, então, já teremos, vamos admitir, o 
número 42 pa.ra formar o novo Produto Interno Bruto em eJCame. V. Ex.a tem 
que levar em conta: o aumento da mão-de-obra incorporado para gerar esse 
Pm maior, a energia elétrica a mais que foi consumida, a facilidade de trans
porte e o maior volume de transporte colocado à disposição para este aumento 
da produção e o aumento de capital, V. Ex.a não pode desconhecer que, a cada 
dia, como fator de produção. para aumento do nosso Produto Interno Bruto, 
tem sido Incorporado mais capital. 

O SR. FRANCO MONTORO- E tem sido muito.bem remunerado! 
O Sr. Benedito Ferreira - Mas, se V. Ex.a levar em conta que tudo isso, 

pois todos esses fatores devem ser relevados, porque, de fato, são ingredientes 
para: a formação dQ PiiB e do conse.qüente aumento do PIB, 'i'erá V. Ex." que 
não há como collifundir aumento ou crescimento do Produto Interno Bruto com 
aumento do índice de produtividade. Sei que V. Ex.6 insiste nesta tecla, pol'lque 
não dispõe de tempo sud:iciente para examinar o assunto, mas essa tese de V. Ex. a 
não faz justiça à Inteligência e ao brilhantismo de V. Ex.a, que !abora em equi
voco clruno.roso quando confunde aumento do PIB com aumento da produtividade. 
Faço este ajpelo a v. Ex.a, como um d<Os seus admiradores nesta casa: reexamine 
o ass1mto, porque, em verdade repito, não faz justiça ao brllihantismo e à in
teligência de v. Ex.a um equívoco desse tamanho. Multo obrigado pelo apa:rte. 

o SR. FRANCO MONTORO - Respeito a autoridade de V. Ex.a, mas, não 
posso aceitar essa lição, porque ela está errada. Nobre S.enador, todos esses 
fatores são lev!lldos em conta quando se ca:Icula o Produto Interno Brtrto. E o 
Governo já definiu o que é produtividade. V. Ex.a falou em tempo, V. Ex:.a é um 
homem muito ocupado mas tome aí uns 5 minutos, leia o Programa de Ação 
do Gov.erno, página 83', e veja o que o Governo definiu. A escolha de V. Ex.a 
pode ter seguidores mas o Governo não seguiu. O Governo criou a figura da 
Produtividade Nacional. Como calcular? Está aqui, página 83, um gráfico: é o 
produto real per capita. l1: a lição normal dos economls~as, dividir o produto 
pela população e tem-se a produtividade. Este é o crlterio estabelecido aqui, 
no Programa do Governo, quando definiu a sua politica: produto real per capital 
Eu me d'el ao tr!llbalho de consultar- este é um tema já discutido - os melhores 
economistas do Brasil e nenhum deles têm dúvidas a respeito. 
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O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex. permite? V. Ex.o., por dua:s vezes, falou em 
dioç1são ou subtraçáo? , . 

O SR. FRANCO MONTORO - l1: a divisão do produto pela população que 
nos dá a. produtividade. l1: a renda per c~ita, que é uma renda média. Esta 
é a indicação da produtividade. Não se escapa disso, e o que eu peço é que 
·o Governo respeite o que está, aliás, expressamente aqui. QUando o nobre 
Selnador Benedito Ferreira conseguir convencer o Gov.erno de alterar os critérios 
e mudar a. Lei, então vamos adotar o critério do Senador Benedito Ferreira. Mas, 
por enquanto, o critério é o que está na: Lei e num programa definido, que é 
apresentado, !lidequado às aulas, em gráfico. Quem quiser estudar, nas lições do 
Governo, veja isto, porque a matéria é realmente muito comp!exa. Por isso, nós 
não estamos discutindo os critérios do Governo. Estamos partindo, como pre
missa maior da nossa argumentação, dos dados fixados pelo Governo. Estão aqui. 
Que sejam cumpridos! Este é o nosso apelo. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo desculpas pelo tempo ocupado, mas ele foi 
tomado peloo brilhantes apartes com que foi honrado o modesto orador. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1JE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o adiantado 
da hora vai-nos obrigar, muito acontragosto, a nos atermos, hoje, a abordar um 
documento - que, por sua importância, ficará histórico - da maneira mais 
superficial possível. Prometemos à nobre Oposição, quando tempo tivermos, vol
tar ao assunto. Antes, uma fixação de posição. 

A ação do Chefe competente, sereno, na hora precisa, nem antes nem depois, 
exercida com firmeza, energia, sem temor nem excesso, é a chave do êxito. 

Este axioma aprendemo-lo nos bancos das Escolas Militares por onde passa
mos e adapta-se perfeitamente à atual situação política brasileira. 

Há pouco mais de um mês responsável por sua condução, o Governo Geisel 
de 15 dias a esta parte via, sob .a forma de comentários, críticas as mais diversas, 
inclusive à Administração passada, crescer o movimento artificial do pessimismo, 
do ·qual intérprete maior foi o pronunciamento do nobre representante por São 
Paulo, que acabamos de ouvir. 

Dúvidas quanto à viabil!dade do modelo bras!leiro, inflação, política de 
crédito, endividamento externo, inc:usive "crises" da exportação, política salarial, 
são itens percutidos a. todo momento. 

Os trechos a seguir, retirados de revistas especializadas, bem retratam o 
cl!ma que se ia constituindo e cristalizando na opinião esclarecida de nosso País. 

Não, Sr. Presidente; não, Srs. Senadores. Não acabou o tempo do ufanismo 
como há pouco disse a Oposição. Ao contrár!o, começa o documento a,firmando 
que é determinação deste Governo fazer crescer o Brasil, que tem condições para 
isto, a 10%, ao ano. 

Mas, vejamos o que ouvíamos e líamos de fontes as mais diversas: 
"As fortes pressões inflacionárias deste primeiro trimestre estão dificul
tando a aplicação de controles convencionais pelo Conselho Interminis
terial de Preços (CIP). Não está de todo afastada a possibilidade de que 
as autoridades venham a decidir-se a sacrificar (temporariamente) o 
crescimento econõmico para frear os preços, embora seja esse o último 
recurso dos recursos." 

"Todo o mercado está-se comportando como se estivesse diante de uma 
tendência altista quase fora de controle. De fato, as dificuldades que 
desafiam as autoridades monetárias no combate aos altos preços vêm-se 
revelando maiores do que à primeira vista pareciam. A principal delas 
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é a indisfarçável relutância com que empresas, de todos os níveis, estão 
recebendo as determinações do Conselho Interm!nl.sterial de Preços. Os 
departamentos de vendas já não escondem as !nfrações à.s tabelas, che
gando mesmo a fixar, por conta própria e até por escrito, outros níveis 
para seus clientes." 

"Dlficll saber, tecnicamente - e vejam até onde la o descrédito, a dúvida, 
da qual o Senador Montoro foi tão bom representante -

"qual o peso Inflacionário que a economia brasileira pode aguentar nos 
dias de hoje. l!: bastante provável, no entanto, que um índice superior a 
30% seja suficiente para atemorizar os investimentos e os empréstimos 
estrangeiros que as próprias autoridades se empenham em atrair. Daí, 
não seria improvável que se venha a optar por um tratamento mais duro 
contra a alta. Se isso se confirmar, não sobram mais do que duas ou 
três alternativas: (1) um fortalecimento dos controles por parte do CIP 
- o que, aliás, não chegaria a eliminar as infrações, dado que a lei da 
oferta e da procura tende a revelar-se mais forte; (2) uma contenção 
multo maior do crédito ou até uma redução dos gastos públicos,. de modo 
a. des·estimular os investimentos e a demanda por bens e serviços, que 
então desinflarlem os preços. Essa alternativa, no entanto, sacrificaria 
inevitavelmente o crescimento económico, me~a número um do atual 
governo. (A contenção de salários - uma terceira opção para as auto
ridades - teria hoje um alcance limitado, dada a escassez de mão-de
obra no mercado, e por isso só poderia ser utilizada com eficiência caso 
combinada com um arrefecimento do ritmo produtivo. Hoje comec;a-se 
a entender que o forte crescimento económico do país de 1962 para cá 
é Inflacionário em seu próprio hoje na medida em que vem estimulando 
investimentos cada vez maiores, tanto em setores de base como nos de 
ponta. Esses Investimentos estão criando uma demanda Imediata ainda 
·maior, sem que a oferta de mercadorias tenha condições de acompanhá
la: a construção de hldrelétrlcas. de estradas, de usinas siderúrgicas, de 
indústrias químicas e petroquímicas obriga a despesas (que constituem 
receitas para outros) desde o Início do projeto e, na verdade, só começa 
a produzir quatro a seis anos após. E uma vez desencadeado o .processo 
de inversões, outras inversões se tornam necessárias para assegurar o 
suprimento de insumos à.s novas unidades de .produção, o que leva a 
novo aumento da demanda. E quando a demanda é superior à oferta 
há escassez e inflação. Até agora, as Importações de alimentos, de 
combustíveis, de matérias primas e de equipamentos vinham conseguin
do transferir para o exterior uma demanda que normalmente recairia 
sobre o mercado Interno. Hoje, no entanto, fica cada vez mais claro 
que a escassez mundial de matérias primas, de alimentos e de energia 
tende a limitar as condiqões de ut!l1zação de mercado externo tanto para 
compras como para colocação de produtos nacionais que, em última 
análise, asseguram ao país a capacidade de ·Importação." 

"Tudo Isso pode caracterizar um novo período de "desabastecimento" 
crônlco pelo qual terá que passar o país. E junto com ele parece inevi
tável um recrudescimento dos preços. t essa a principal barreira física 
contra a qual parecem chocar-se os planos de desenvolvimento econômi
co do país." 

Ante um quadro deste que melhor e mais adequada resposta poderia haver, 
por parte do Governo, que' não a de uma tomada corajosa de posição, traduzida 
pela documento citado, ontem dlvulg:ado pela Presidê':lcla da República, "Controle 
Inflacionário'', resultado da a'Provaçao. pelo ExcelentlSsimo Senhor Presidente da 
República de Exposição de Motivos so,bre o assunto, subscrita pelos :Ministros da 
Fazenda é do Planejamento e Coordenação Geral. Confirma, em suas grandes 
linhas, o que já havíamos anunciado, nesta Casa, em debates sustentados com 
a nobre Oposição. 

A decisão inabalável do Governo é, repetimos, proporcionar à economia bra-
sileira condições para continuar crescendo a 10% ao ano, controlando, por outro • 
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quem examina qualquer um desses índices que caracterizam o desenvolvimen~ 
de um país não pode - a não ser que não tenha olhos para ver e ouvidos para 
escutar - negar esta realidade palpável. Hoje, realmente, o Brasil caminha 
para ser uma grande potência. Mas desenvolvimento significa sacrifício, nunca 
se viu desenvolvimento sem luta. 

Quem abre os Anais do congresso Norte-Americano do Século passado -
maxlme da década de 40 a 50 - parece estar lendo as argumentações daqueles 
que se antepõem ao atual processo de desenvolvimento brasileiro. 

Não conhecemos, dentro do mundo não-socialista, desenvolvimento sem sacri
fício; desenvolvimento sem concentração de renda; desenvolvimento sem difi
culdades a serem vencidas a todo momento; des·envolvimento sem que os pro
blemas se multipliquem geometricamente à proporção em que são resolvidos. 
E, quando fazemos restrição do mundo não-socialista é porque achamos que, na 
hora da verdade, devemos expressá-la dentro da pureza com que ela se nos 
apresenta. Não conhecemos nada do outro mundo, podem até ter resolvido 
fórmulas mirabolantes de paz social, de progresso, de felicidade, não muito 
confirmadas pela prática, d!.ga-se de passagem, haja vista as evasões através 
do Muro de Berlim etc ... 

Mas, Sr. Presldeinte, Srs. Senadores, este documento que gostaríamos ficasse 
anexado ao nosso pronunciamento, mas apenas gizado neste momento, pela 
falta da nobre Oposição presente, com grande desprazer nosso, - sabemos as 
razões poderosas que tem para atender - a chamamento urgente - está a 
merecer alguns comentários. Seus itens números 1, 2, 3 e 4 apresentam as 
d!retr!zes gerais e a responsabilidade da coordenação de todo o combate infla
cionário, que, como não poderia deixar de ser - contrariando comentaristas que, 
muitas vezes, apreciam apenas mudanr.as pessoais de modo de agir, como se 
fossem mudanças de doutrinas e de grandes diretr!zes económicas - tem que 
pertencer ao Ministério da Fazenda com a coadjuvação do Ministério de Plane
jamento e Coordenação Geral, já que não temos Ministério de Economia. 
Neles está a fixação de 10% d1'l aumento de nosso Produto Interno Bruto anual
mente. E atendendo ao que nós poderíamos chamar desta idéia geral de ma
nobra, que é o controle da inflação e uma fixação da meta de desenvolvimento 
atingir é que corporifica toda doutrina exposta nos onze itens seguintes. 

Os itens de número 5, 6, 7 e 8 tratam do custo de vida no início de 1974, 
e neles é dito, sem rebuços, o que já repetimos neste Plenário; trata-se de um 
trimestre atípico, os preços subiram um patamar. Não é pelos preços subirem 
esse patamar em 1974 que se vai dizer que os dados apresentados em 1973 
não correspondiam à realidade. Correspondiam. Havia um controle, de preços 
controle severo, mas um controle que naquele momento aparecia, perante as 
autoridades responsáveis pela condução de toda nossa política económico-finan
ceira, necessária para absorver o choque imenso que foi para a economia bra
sileira, a Importação imprevista de uma Inflação Internacional em ascensão 
que agiu, fundamentalmente, sobre nossos custas. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite v. Ex.a ainda uma nova interrupção? 

O SR. vmGtLIO TAVORA - Com prazer. 

O sr. Jarbas Passarinho - outra vez v. Ex.a. traz à baila, exatamente, as 
palavras textuais, não só agora, da nota como aquelas que foram repetidas pelo 
nobre Senador Franco Montoro. Em primeiro lugar, parece que S. Ex.o. fez 
tábula rasa do aparte do nobre Sr. Senador Arnon de Melo, quando chamou a 
atenção para o processo inflacionário mundial. Compulsei, recentemente, uma 
revista - e aliás há uma revista brasileira que está publicando a panorama 
mundial da inflação -, compulsei uma revista estrangeira em que se mostravam 
os custos inflacionários em todo o Mundo. E nós políticos, nós que acompanha
mos aqui, por exemplo, neste momento o destino politico que a França vai ter, 
sabemos que, no dia 5 de maio, quando s·e dará a primeira eleição do regime 
baUotage, a inflação francesa é um dos itens obrigatórios na discussão entre 
os políticos e as plataformas que apresentnm. Todo o Mundo está sob esse 
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processo lnflacloná,rio. Parece que S. Ex.", o Senador Franco Montoro, não se deu 
conta de que, por exemplo, o petróleo cresceu praticamente acima de 100% no 
seu preço de barril de óleo bruto. Ora, há dias, citava-se aqui a Venezuela como 
um grande resultado, porque ela contivera a sua inflação em 5%, enquanto 
conseguia fazer um crescimento expressivo de seu Produto Nacional Bruto. A 
V·enezuela é hoje um país favorecido pelo crescimento do custo do petróleo da 
noite para o dia, pois é um grande exportador, como todos nós sa~emos. Final
mente, quando S. Ex." muito - não gostaria de utilizar a expressao, matreira
mente - mas ela foi usada por V. Ex." outro dia meu caro Lider, - quando 
S. Ex.a., matreiramente, colocou Governo contra Governo, como se nós aqui esti
véssemos a ver o Governo do Presidente Gelsel censurando o Governo do Pre
sidente Médlcl, o que, absolutamente, não é o caso, Isto nos faz ver que a colo
cação é mais politica do que propriamente científica e técnica. Quando se fala 
aqui a expressão "severo", o adjetivo severo, aí nesse caso, significou uma critica, 
e é também um excesso de compreensão do Ilustre Senador Franco Montoro, 
porque, até certo ponto, na compreensão generalizada, severo também significa 
uma qualidade. Quando se diz que uma pessoa é severa, muitas vezes se quer 
dizer com Isto qu.e ela é altamente respeitável na sua austeridade. Temos 
inclusive um Ministro Severo, por substantivo, que não é adjetlvo. De modo 
que creio, com Isto não se poderá admitir que se chame de crítica quando se 
faz uma qualificação de severo no termo de contenção dos preços. Agradeço 
v. Ex." 

O SR. VmGtLIO TAVORA- Dissemos há pouco, nobre Senador, que tínha
mos grande prazer na Inserção do aparte de V. Ex. a. Eis a razão: ele complementa 
- e com que elegância - aquilo que estamos, desde o Início de nossa oração, 
procurando demonstrar: não há mudança na idéia geral de manobra do General; 
apenas variações na conduta do combate, nada mais, para usarmos a termi
nologia militar. 

Continuamos a apreciação do docum·ento. Os Itens 5 6 e 7 em que -
repetimos - é tratado o problema do custo de vida, nos p~lmeiros meses deste 
ano, trazem, também, por seu turno a determinação de como será feito este 
combate, de forma indormida: desde a fixação de 15% para o aumento de 
todos os serviços públicos - e a advertência vem, em termos polidos, mas aí 
sim: "severos", esperando que os Governos Estaduais e Municipais façam o 
mesmo - até a fixação de que esse controle se estenderá à área fiscal, mone
tária, salarial e ao controle dlreto dos preços. E nem podia deiXar de ser. Pro
nunciamento anterior do Professor Slmonsen, que tivemos a ventura de pedir 
a transcrição nos Anais da Casa - e aqui dizemos ventura não como uma 
concessão à palavra, mas porque justamente naquele documento básico se achava 
o delineamento geral da política económico-financeira a ser seguida pela Admi
nistração Geisel, dentro daquela dlretriz ampla, traçada pelo primeiro Magis
trado da Nação, quando da primeira reunião do seu Ministério - já deixava a 
questão bem clara. 

E quando então afirmávamos - e aqui vamos repetir - que não se~a 
abandonado o controle de preços, não estávamos pronunciando palavras vas. 
Depois, quando informamos que os reajustes salariais seriam mantidos dentro 
daquela política a.dotada até o dia de hoje queríamos significar que era uma 
decisão do Governo tornada oficial apenas hoje, com a aprovação da Exposição 
de Motivos. 

No tocante à política monetária, sugere o documento duas medidas: limi
tação da expansão de meios de pagamentos, 35% por cento em relação a 1973, 
em que bem pode se comportar o desenvolvimento que desejamos dar a este 
Pais, como também a adoção de medidas administrativas de execução orça
mentária, Isto é, manutenção da eliminação de um dos maiores focos inflacio
nários do passado, que eram justamente esses deficits de nossa Lei de Meios 
ânua que no ano passado foi conseguido. 

Sr. Presidente, trata ainda da política monetária global do controle dos 
preços pelo CIP e, neste ponto, passaremos rapidamente sobre o assunto, porque 
bem dissertado já foi o problema aqui. 
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lado, a inflação e fazendo com que o ónus do desenvolvimento recaísse sobre 
todos os brasileiros . 

. . Aqui, recordamo-nos do que há pouco foi dito pela nobre Oposição, e que 
lhe ripostamos. Permitam-nos voltar ao assunto, mais uma vez citado "que 
acabou o tempo de ufania e que a situação brasHelra não apresenta mais aquelas 
cores róseas do passado tão anunciadas", Sr. Presidente, como defesa da politica 
económico-financeira da Revolução, desafiamos resposta para esta indagação: 
se não fora a extroversão da política económica brasileira feita de 1964 a esta 
parte, onde estaríamos no dia de hoJe para atender, no mínimo, às nossas 
necessidades de importação de petróleo? 

O Sr . .Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex.a um aparte, nobre Líder 
Vírg!lio Távora? 

O SR. VmGíLIO TAVORA- Com prazer, ilustre Senador. 

O Sr . .Tarbas Passarinho - Ao mesmo tempo em que agradeço a genero
sidade de V. Ex.a de me conceder o aparte, deploro que a Oposição, por deveres 
imperativos, se encontre ausente do Plenário. 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Mas, voltaremos ao assunto. 

O Sr. .Tarbas Passarinho - Porque eu confiaria em minha memória ao ter 
ouvido as expressões do nobre Senador Franco Montara e v. Ex.a que anotou, 
mais prudentemi!nte do que eu, acaba de reproduzir as próprias palavras de 
S. Ex.a, o Senador da Oposição. E vejo que foi, portanto, pertinente o meu 
aparte, porque, no princípio era o verbo negativo. No princípio era a tentativa 
de dizer que os Governos da Revolução, em verdade, não tinham êxito com a 
sua política económico-financeira. Posteriormente, não se pôde mais negar isso 
e, então, se começou a tocar numa nova tecla: é que o Brasil, no todo, crescia, 
mas a distribuição da renda era má e era cada vez mais iníqua. Agora, o que 
tenho notado neste pouco mais de mês de minha presença no Senado, é que 
no Plenário, de uma maneira hábil, mas não tão hábil que nos passe desper
cebido, tenta-se fazer uma destruição de todos os êxitos obtidos particularmente 
no último quadriênio. Quando insisti com S. Ex." e deploro porque, até de 
algum modo, a ausência do nobre Senador Franco Montoro neste Plenário -
que a mim justificou particularmente, porque teria de ausentar-se - repito, 
quando S. Ex." está. ausente, até eticamente, nós também deveríamos calar. 
Mas, o aparteante, no meu aprendizado no Senado, parece-me um angustiado. 
O aparteante dispõe de um limite de tempo que alguns toleram, outros, não; 
depende, inclusive, da generosidade da Mesa, e há. momentos em que o apar
lteante diz pela metade, apena.s, aquilo que gostaria de dizer, e não pode 
prosseguir sem o risco de ser impertinente e Inconveniente com o orador. Eu 
me rejubilo pela tá.tica de v. Ex.", anotando as palavras do ilustre Senador 
por São Paulo, e gostaria de insistir precisamente na minha declaração: não 
discuto a nova estratégia do Governo. Penso até que seria uma nova estratégia 
que se imporia ainda que tivesse havido a permanência do Presidente Médici 
no Governo. Teria s. Ex.a, naturalmente, através dos seus Ministros desse setor, 
de alterar uma política que está provando, neste momento, precisava. ser al
terada. Entretanto desde que se põe em dúvida a ufania, com uma certa dose 
de malicia bastante clara para ser notada, como se essa ufania significasse 
uma intoxicação propagandística, maximizando resultados e escondendo defeitos, 
é que me senti na obrigação de dar o aparte, e agradeço a V. Ex.", ainda uma 
vez não só a generosidade de conceder-me o aparte, como seu liderado, bem 
como de ter-me dado a oportunidade de verificar, pelas palavras copiadas por 
v. Ex." do discurso do nobre Senador Franco Montoro, que elas existiam. 

o SR. VJRG1LIO TAVORA - O aparte d·e V. Ex.", nobre Senador Jarbas 
Passarinho, só faz enriquecer este pronunciamento, mesmo porque achamos nós 
que estamos num momento de bem fixar posição: acreditamos ou não no modelo 
do desenvolvimento brasileiro. Nós o fazemos, V. Ex." o faz, a maioria o faz 
<mas não a Maioria só do Congresso, a maioria do povo brasileiro) porque, 
Srs. Senadores realmente, quem viu o Brasil de antes de 1964 e observa o de hoje, 
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"O ônus do desenvolvimento está apenas sendo suportado pelas classes mais 
pobres, ~ns enriquecendo muito, outros enriquecendo pouco. A concentração de 
rendas e um fato absolutamente incontestável." 

Ouvimos isso da nobre Oposição, não uma, mas varladisslmas vezes. Anun
ciamos q•ue realisticamente o Governo acha que o círculo vicioso - aumento 
de salário, aumento de preços, aumento de salário - não conduziria a col:!a 
nenhuma. Da mesma maneira, desde que, na composição de um produto - e 
ai se chega ao cerne de um problema - que antes não podia ser atacado 
porque as condições não o permitiam - haja aumento de preço dos lnsumos 
necessários e o Conselho Interminl:!terial de Preços (OIP) aceitando esta verdade, 
faço o produto acabado crescer sem correção na composição dos preços assim 
obtidos, estaríamos incorrendo no mesmo erro atrás citado. 

Então, há que se fazer um apelo ao ganho através do aumento de pro
dutividade. 

O ónus do desenvolvimento cairá também sobre as empresas, numa exi
gência feita de absorver uma parte do aumento do preço composto, por um 
aumento de produtividade: um verdadeiro amortecedor na fórmula dos reajustes. 
Consideramos essa uma das decisões mais importantes do atual Governo. 

Sabemos das dificuldades imensas a vencer. 

Quem fez parte do CIP poderá testemunhar o que de complexo é atender a 
solicitações, as mais díspares, dos mais diferentes quadrantes. 

E que política adotou o Governo? 

Inicialmente se fixou no exame setorial abordado. Então, não se daria 
aumento a determinado produto de determinada empresa, ou determinada classe 
de produto, mas ao setor, examinando não custos de insumos em dois pontos 
no tempo, mas no de sau valor médio no período de vigência dos ·anUgos e 
novos preços a exemplo do que é adotado para uma política salarial que trouxe, 
apesar de todos os reparos da nobre Oposição, paz e tranqü!lldade ao melo 
trabalhador brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerações outras temos e nos julgamos 
na obrigação de fazer perante este Plenário sobre o assunto. Ma~ estas envolvem 
uma discussão direta e frontal com a nobre Oposição que aqui nao está presente. 
Parte integrante deste pronunciamento desataviado, reconhecemos, porque feito a 
vol d'oiseau, que seja o documento "Controle Inflacionário" sobre o qual a bon
dade de V. Ex.a permitiu que discorrêssemos, por tempo que já foi longo. 
(Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VIRGíLIO TAVORA EM SEU DISCURSO 
''CONTROLE INà'UCIONLi\RIO" 

1.o- O Brasil pretende continuar crescendo lO por cento ao ano e tudo será 
!eito para manter esse ritmo. 

2.0 - A inflação será contida internamente visando minimizar o efeito 
dos fatores externos. 

3.0 - A maior contribuição para controle da inflação será atribuída à agri
cultura, pois foi no setor agrícola em que se acumularam as maiores tensões 
inflacionárias. 

4.0 - Como resultados das reuniões ministeriais para discutir o problema, 
os Ministérios da Fazenda e do Planejamento assumiram a coordenação da mobi
lização antiinflacionária. 

5.0 
- A primeira constatação é de que o custo de vida, nos três primeiros 

meses de 74, subiu 9,1% e ainda vem aí, para abril, os impactos na economia a 
popular dos aumentos da gasolina, carne e óleos vegetais. Portanto, o que já ~;._ 
cresceu a inflação, este ano, já é demais. 
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6.0 - Foi tabelamento do final de 73 que provocou a crise inflaclonári&. 
atual, ajudado p€la crise internacional e pela expansão dos meios de pagamento. 
Para enfr.entar tals causas é preciso conter energicamente a propagação em 
cadeia das altas de preços. 

7.o - o Governo Federal deu o exemplo limitando a 15 por cento a elevação 
dos preços de bens e serviços de toda a administração federal, direta e lndireta, 
esperando-se que os governos estaduais e municipais façam o mesmo. 

s.o - Haverá controles também nas áreas fiscal (impostos), monetárias, 
salarial, e controle direto de preços. 

9.0 - No campo fiscal, o orçamento federal nos últimos anos vem-se man
tendo virtualmente equilibrado, não exercendo pressões inflacionárias sobre a 
economia. O orçamento vem sendo elaborado com realismo, particularmente nas 
previsões dos impactos da inflação sobre a receita e a despesa. Isso vem dispen
sando os cortes de Investimento em melo de ·exarcído que tão amplamente eram 
praticados até 1969, e que tantas perturbações traziam à administração pública. 
Essa política de realismo orçamentário vem permitindo a llberação automática 
de verbas pelo Ministério da Fazenda. Sugere-se a manutenção dessa politica 
em 1974, com apenas alguns ajustem decorrentes do fato de o aumento do funcio
nalismo públ!co ter sido concedido à taxa de 20%, acima do limite inicialmente 
previsto. Por isso mesmo, é importante que, ao longo do exercício não haja 
suplementação de dotações orçamentárias, salvo mediante compensação pelos 
órgãos interessados. 

10 - Para a fixação dos reajustes de salários em negociações coletlvas está 
em vigor a fórmula da política salarial. Recomenda-se que essa fórmula seja 
mantida sem quaisquer alterações, tendo em vista que: a) a existência de um 
critério objetlvo de reajuste torna pacíficas, automaticamente, as negociações 
colet!vas sobre salários; b) a fórmula é perfeitamente compatível com a metodo
logia do combate gradual à inflação; c) a fórmula procura melhorar o poder 
aquisitivo dos assalariados na proporção de aumento de produtividade; d) na 
versão em vigor desde 1966, as eventuais subestimativas quanto à taxa inflacio
nária, na vigência do último reajustamento são automaticamente compensadas 
na fórmula. Para a aplicação dos critérios em vigor, sugere-se que o resíduo 
inflacionário anual, para o período a partir de agosto de 1974, s·eja estimado em 
15%, e o coeficiente de aumento de produtividade em 4%. 

11 - No tocante à política monetária, sugerem-se duas medidas básicas: 
a) a limitação da expansão dos meios de pagamentos entre dezembro de 1973 
e dezembro de 1974 em 35%; b) a adoção de providências administrativas que 
favoreçam o fiel cumprimento do orçamento monetário. Os estudos técnicos 
realizados mostram que a taxa de 35% é a que melhor se compatibiliza com o 
objetlvo de conter as pressões inflacionárias do lado da procura, sem prejudicar 
a expansão do produto real pela compressão da liquidez. Para que a expansão 
de meios de pagamentos não ultrapasse esse teta, é essencial que o Orçamento 
Monetârio se transforme de indicativo em normativo. Para tanto, todas as opera
ções ativas do Banco do Brasil deverão sujeitar-se aos valores fixados no orça
mento monetário, proibindo-se qualquer operação extralimite, inclusive no que 
tange ao crédito agrícola. 

12 - Fora a política monetária global. recomenda-se o amplo uso do crédito 
seletivo como instrumento de combate à inflação. Sugere-se, nesse particular, a 
severa contenção do crédito para os setores onde se verificarem manobras 
altistas sem base em aumentos comprovados de custos. No nível mircrounitário, 
deverão ser severamente punidas com o corte de crédito às empresas que desres
peitarem os controles do CIP. A seletividade do crédito também deverá trans
formar-se em poderoso auxiliar da política de abastecimento, facilitando a 
formação de estoques reguladores e desestimulando as oscilações especula tlvas 
de preços. 

13' - No que tange ao controle de preços, sugere-se que a ação do CIP 
seja fortalecida e :sistematizada, atendendo aos seguintes princípios: a) certas 
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matérias-primas básicas, cujos preços foram liberados e foram objeto de especula
ções altistas, deverão voltar ao controle do CHI; bJ sempre que os tabelamentos 
na fase de produção forem inutilizados pela liberdade dos preços na comercia
lização, o CIP deverá estender os seus c•ontroles a esta última fase, especialmente 
às distribuidoras ligadas às empresas industriais; c) os controles de preços devem 
assegurar rentabilidade adequada à indústria, mas as decisões do CIP não dev·em 
ratificar as altas de preços provocadas pelo excesso de demanda, o qual deve 
ser cortado por medidas monetárias ou fiscais; d) as sociedades de economia 
mista sob controle do Governo Federal devem servir de modelo de obediência 
às determinações do CIP; e) a concessão de reajustes de preços dev·e obedecer a 
critérios objetivos e, na medida do possível, semi-automátlcos, preferindo-se os 
acordos setorlais aos aumentos por empresas, individualmente; f) os critérios 
de reajustes a serem estabelecidos pelo CIP devem permitir a remuneração dos 
investimentos d·estinados à melhoria da produtividade; g) esses mesmos critérios 
deverão subordinar-se a uma estratégia de amortecimento e não de perpetuação 
àa inflação; h) os deseCJiullíbrios de mercado causados pelo excesso de demanda 
não são irreversíveis, e podem muitas vezes ser corrigidos por soluções mais 
imaginativas do que o simples apelo às altas de preços. 

14 - A respeito dos dois últimos pontos valem alguns esclarecimentos. Um 
sistema de controles que autorize o reajuste periódico dos preços na proporção 
do aumento do custo dos insumos deve considerar-se um mecanismo de perpe
tuação e não de combate à inflação. Para funcionar adequadamente, o sistema 
deve exigir que, para cada setor da economia, parte do aumento dos custos seja 
neutralizada por uma meta prefixada de melhoria da produtividade. Essa prefi
x:ação não apenas Introduz um amortecedor na fórmula de reajustes como 
também premiará as empresas que ultrapassarem as metas setoriais de aumento 
de produtividade, elevando-lhes a margem de lucro. Além disso, o cálculo dos 
reajustes de preços deve basear-se não no confronto do custo dos insumos em 
dois pontos no tempo, mas no do seu valor médio no período de vigência dos 
antigos e novos preços. A lógica dessa solução é irretorquível, já que os preços 
são fixados para um período e não para uma data. A adoção desse princípio. 
8emelhante ao da fórmula da política salarial, introduzirá um fator adicional 
de amortecimento dos reajustes, sempre que a inflação prevista para o futuro for 
inferior à registrada no passado. E, tal como na fórmula de política salarial, serão 
criados mecanismos automáticos de correção de qualquet: eventual subestimativa 
do resíduo inflacionário. 

15 - Indústrias que, apesar dos tabelamentos do CIP, estão auferindo bons 
lucros e operando a plena carga, mas que enfrentam uma procura bem maior 
de que a sua capacidade de oferta. Nesse caso freqüentemente surge um sobre
preço que de uma forma ou outra é absorvido pela fase de comercialização. 
Para esses casos, a solução adequada não é rever as tabelas do CIP, mas retirar 
do mercado o excesso de demanda pelo corte seletivo de crédito. 

16 -Um segundo desajuste provém do desnível de certos preços internos e 
internacionais. A subversão mundial dos preços ocorrida em 1973 fez com que 
muita:s indústrias brasileiras, que até então precisavam de tarifas aduaneiras para 
proteger-se contra os similares importados, passassem a produzir a preços 
relativos não mudarem, no cenário mundial, essas indústrias deverão, a longo 
prazo, tornar-se exportadoras dos seus produtos. Ocorre que não houve tempo 
para que essas Indústrias se expandissem nem o suficiente para abastecer o 
mercado interno, o qual ainda é suprido parcialmente por importações. Nesse 
caso o mercado se apresenta com a grave anomalia da duplicidade de preços. Isso 
estimula o aparecimento de distribuidores que nivelam o mercado por cima, 
absorvendo a diferença entre os dois preços. 

17 - A solução adequada para equilibrar os preços é levar o mercado a 
vender o produto por um preço único, Igual à média ponderada dos corres
pondentes à produção Interna e à exportação. Uma fórmula possível consiste 
em centralizar as importações nas próprias indústrias, em quotns mínimas propor-
cionais à sua produção Interna, leva:1do-as a vender os produtos · 
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médio ponderado. Esse procedimento exige um excelente clima de cooperação 
entre a Indústria e o G<lverno, de modo a que as empresas produtoras e1etlva-. 
mente preencham os seus compromissos de importação. Uma segunda alternativa, 
e que poderia funcionar com maior automatlcidade na ausência desse processo 
cooperativo, seria fornecida via política fiscal: instituir-se-la temporariamente 
um adicional do IPI sobre a produção interna e, ao mesmo tempo, subsidiar-se-la 
a Importação de modo a nivelar os dois preços. O Imposto e o subsidio, no caso, 
seriam calculados de modo a que um financiasse o outro. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Não há mais oradores inscritos 
para esta oportunidade. 

Vou encerrar a Sessão, convocando, antes, os Srs. Senadores para uma Sessão 
Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da ComiSsão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.0 123/74 (n.o 151/74, na origem, de 17 de ·abril de 1974), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Sr. Mario Gibson Alves Barboza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Helênica. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 30 minutos.) 



46.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7 .a Legislatura, 
em 25 de abril de 1974 

(Extraordinária) 
PRESID2NCIA DO SR. ANTôNIO CARLOS 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
J<1sé Guiomard - Geraldo Mesquita- Flávio Britto -José L!ndos<l 

-José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Fran
co - Alexandre Costa- Clodomir Mllet- José Sarney - Fausto Castelo
Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes ,..._ Virgílio Távora - Wal
demar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros 
- Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro - João Cleofas -
Paulo Guerra- Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Toeotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Macioel - Lourival Ba:p
tista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy San•os - Carlos Lin
denberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vas
conc-elos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Ca
panema - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro -
Orlando Zancaner - Ben-edito Ferreira - Emival Caiado - Fernando 
Corrêa. - Italívio Coe:ho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos 
Leão- Otávio Cesário- Antônio Carlos- Celso Ramos- Lenoir Var
gas - Daniel Kriegoer - Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDIENTE DA REP'OBL]CA 

De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo: 

- N.0 137174 (n.o 172/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.o 5, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1.291, de 11 
de dezembro de 1973; 

- N.o 138174 (n.o 173/74. na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.O 6, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1. 293, de 13 
de dezembro de 1973; 

- N.o 139/74 (n.o 174/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.o 8, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1.297, de 26 
de dezembro de 1973; 
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- N." 140/74 (n.O 175/74, na origem), de 24 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Legislativo n.o 9, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1. 298, de 26 
de dezembro de 1973. 

PARECERES 

PARECER N.O 117, D-E 1974 
Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício S-32, tde /Í973, .(n.0 538173, 

na origem), do Senhor Governador do Estado •de São Paulo, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar um empréstimo externo 
no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares) destinado 
à execução do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do Vale do Ribeira. 

ReJ:.ator: Senador Carvalho Pinto 

O Senhor Governador d·o Estado de São Paulo, no Ofício n.0 538, de 1973, 
solicita ao Senado Federal, nos tennos do art. 42, inciso IV, da Constituição, & 
necessária licença para que o Governo do Estado de São Paulo possa contratar, 
"diretamente, sem garantia bancária, um empréstimo externo no valor de 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares), destinado à construção de bar
ragens, constantes do pr.ojeto de Apr•oveitam-ento Múlt!plo do Vale do Rio Ribeira". 

2. A Exposição de Motivos (EM n.0 489, de 1973) do Senhor Ministro de Estado 
da Fa:renda, que encaminhou a matéria à apreciação do Senhor Presidente da 
República, esclarece qu-e "o assunto vinha sendo discutido com as autoridades 
económico-financeiras a nivel técnico e, em agosto, chegou-se a uma definição 
favorável. Diante da necessidMle de r·estabelecer as medidas restritivas quanto 
ao ingresso de moeda externa, resolveu-se formalizar as decisões sobre aqueles 
empréstimos destinados a pro}etos de alta prioridade antes qu-e o Conselho Mone
tário Nacional efetivamente revigorasse aquelas restrições, a fim de que escapassem 
à retenção. A presente operação -estava entre tais empré.stimos, daí ter a Co
missão de Empréstimos Externos (CEMPEX) a considerado atendida para os 
efeitos do inciso I do art. 2.0 do Decreto n.0 65,071, de 27-8-69". 

3. Atendendo a Exposição de Motivos n.0 489, de 21 de novembro de 1973, do 
Senhor Ministro da Fazenda, o Senhor Presidente da República concedeu autori
zação para o Governo do Estado de São Paulo dirigir-se ao Senado Federal, 
nos termos do art. 42, !tem IV, da Constituição. 

4. Dentr.o das normas vigentes para contratação doe ·empréstimos externos, 
foram anexados os seguintes documentos principais: 

a) autorização da Comissão de Empréstimos Externos - CEMPEX para 
prosseguimento das negociações, conforme Ofício CEMPEX-OF. 73/19 de 31 de 
agosto de 1973 (an·exo 1); 

b) cópia do ofício de 8 d·e novembro d·e 1973, encaminhado ao Senhor Minis
tro da Fazenda (anexo 2); e, 

c) texto da Lei Estadual n.0 188, de 17 de abril de 1974 que autoriza o PDder 
Executivo a contrair empréstimo, destinado à construção de barragens nos rios 
R!beira e Jupiá e a conceder a garantia do Tesouro do Estad-o pel-o referido 
empréstimo. 

5. COmo se vê, foram atendidas todas as exigências d·e que trata o art. 406 do 
Regimento Interno, a saber: 

"Art. 406 - ..... , , , ......... , ......................................... . 
a) documentos que o habilitem a conhec·er a operação, os recursos para 
satisfazer os compromissos e a sua finalidade; 
b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Esta
dual; e, 
c) parecer do órgão competente do Poder Executivo." 
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6. Ante o exposto, opinamos favoravelmente à concessão da autorização sollcl
ta<la, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 16, DE 1974 

Autoriza o Governo do Estado de 1São Paulo a !realizar uma operação 
de empréstimo externo destinado à. execução 1do Projeto de :Aproveita
mento !MúltipLo do Vale do Rio Ribeira. 

Art. 1." -É o Governo d·o Estado de São Paulo autorizado a realizar dlreta
mente, uma operação d·e ·empréstimo externo no valor d·e até US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões d·e dólares), de principal, cujos recursos serão destina<los à 
c·onstrução de barragens constantes do Pr-oje 'o d·e Aproveitamento Múltiplo do 
Rio Ribeira. 

Art. 2.0 
- A operação de emrpréstimo reallzar-se-á nos 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 emp~estimos da espécie obtidos no ·e:,terior, obed.ecidas as demais exigências 
dos órgaos encarregados da execução da política económico-financeira do Go
verno Federal, para a c·ontratação do empréstimo ·externo de que trata o artigo 
anterior e, ainda, o disposto na Lei Estadual n.0 188, de 17 de abrll de 1974 
publicada no Diátio Oficial do Estado no dia subseqüente. 

Art. 3.0 
- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 25 de abril d·e 1974. - João Cleofas, Presideillte -
Carvalho Pinto, Relator- Ruy Carneiro - Lenoir Vargas - Dinarte Mariz -
Virgílio Távora - Flávio Britto - Benedito Ferreira - Lourival Baptista. 

PARECER N.0 118, DE 1974 

Da Comissão de Constituição e JustiÇ'a, sobre o !Projeto de Resolução 
n.0 16, ·de 1974 que autoriza ,o "Governo d.o Estado de 1São Paulo a realizar 
uma op·eração de empréstimo externo destinado .à. execução ·do Projeto 
de Aproveitamento Múltiplo do Vale do Rio 'Ribeira". 

Relator: Senador Franco Montoro 

O pres·ente Projeto de R-esolução foi apr-esentado pela Comissão de Finanças 
e obje•iva conceder a necessária autorização para que o Governo do Estado de 
São Paulo p.ossa (art. l,O) "realizar, diretamente, operação d·e empréstimo externo 
no valor de até US$ 50,000.000.00 (cinqüenta milhões de dólares), de principal, 
cujos recursos serão destinados à construção de barragens constantes do Projeto 
de Aproveitamento Múltiplo do Rio Ribeira. 

2. A matéria foi devidamente examinada pelos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financelra do Gov·emo F·ederal; o Senhor Presidente da 
República, atendendo a Exposição de Motivos n.0 489, de 21 de novembro de 1973, 
do Senhor Ministro da Fazenda. concedeu a autorização para o Governo do 
Estado de São Pau:o dir!gir-se ao Senado Federal. 

3. Em anexo, temos os documentos principais e indispensáveis para a aprecia
ção dentro das normas vigentes, d·e pedidos desta natureza, a saber: 

a) autorização da comissão de Empréstimos Externos CEMPEX-OF. 73/19 de 
31 de agosto de 1973 (anexo 1); 

b) cópia do Ofício de 8 de novembro de 1973, encaminhado ao Senhor Minis
tro da Faz·enda (an-exo 2 l; e, 

c) texto da Lei Estadual n.0 188, de 17 d·e abril de 1974, que autoriza a opera
ção em pauta. 

4. Como se vê, foram a'endidas as exigências legais e constitucionais (art. 42, 
item IV) e o disposto no Regimento Interno (art. 406, letras a, b, c, · · - · 
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porqu-e opinamos pela tramitação normal do presente Projeto de Resolução, pois 
constitucional e jurídico. · 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente -
Franco Montoro, Relator - Wilson Gonçalves - Accioly Filho - Italívio Coelba 
- Lenoir Vargas - Helvídio Nunes - José Samey, 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente I!do vai à publicação. 

Passa-s-e à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.0 123/74 (n.o 151/74, na origem, de 17 de 
abril de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Sr. Mário Gibson Alves Barboza, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira d-e Di'plomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Helénica. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do 
art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que 
seja respeitado o preceito regimental. ' 

(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser 
Pública às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Lembro aos Senhores Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se amanhã, 
às 10:30 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à apreciação 
do Projeto de Decreto Legislativo n.0 21, de 1974-ICN. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando 
para a Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado :a.0 107, de 1973, 
de autoria do Senhor Senador Antônio Carlos, que dá nova redação ao art. 3.0 

do Decret-o-lei n.0 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre os efeitos 
pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade e de peri
culosldade, tendo 
P.ArRECERES, sob n.0s 733 e 734, de 1973, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, fa v orá v e!. 

2 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do senado n.0 10, 
de 1974, de autoria do sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a legislação da 
Previdência Social ·e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n.0 87, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 19 hora:::.) 



47.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
en1 26 de abr.il de 1974 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS E RUY SANTOS 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs_ Senadores: 

José Guiomard - Geraldo Mesquita -Flávio Britto- Cattete Pi
nheiro - Jarbas Passarinho - .Renato Franco - Alexandre costa -
Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Virgílio Távora - Wa'demar Alcâ:ntara - Wilson Gonçalves 
- Luís de Barros ---:- Ruy C~trneiro - João Cleofas - Wilson Campos -
Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio 
Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Paulo Torres - Benjamim 
Farah - Magalhães Pinto - Fernando Corrêa - Italívio Coelho -
Saldanha Derzi - Accioly Filho - Otávio Cesário - Antônio Carlos -
Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guldo Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 36 Srs. Senadores. HaV<endo número regimental declaro aberta 
a Sessão. 

O Sr. Lo-secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR mESIDENTE !DA REP'CIBLICA 

Restituindo autógrafo de Projeto Lei sancionado: 

- N.0 141/74 (n.O 178/74, na orlgeml, de 25 de abril de 1'974, re'ferente ao Projeto 
de Lei d~t Câmara n.o 17/74 (n.0 1. 7'19-B/74. na Casa de origem), que altera 
o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da a.o. Região, e dá 
outras prorvidências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.030, de 2'5 de 
abril de 1974.) 

De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo: 

- N.0 142174 (n.o 179,/74, na origem), de 25 de abril de 1974, referente ao' Decreto 
Legislativo n.o 18, de 19'74, que aprova o texto do Decreto-,Lei n.0 1.309, de 8 
de !fevereiro de 1974; 

- N.o 143174 (n.O 181/74, na origem), de 25 de abrll de 1974, re,ferente ao Decreto 
Legislativo n.o 17, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.302, de 31 
de clazembro de 1973. 

-. 
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OFíCIOS 
DO SIR, 1.0-SEORET.A:RIO 

DA CAMAiRA DOS m:PUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes Projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMAIM N.0 33, DE 1974 
(N.• 1. 735-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESID!:NTE DA nEPÚDLICA) 

Estende aos municípios que menciona as jurisdições das l.a, 2.", 3.", 
4.a e 5.a Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza .e a da Junta 
de 'Conciliação e Julgamento de Jguatu, no Estado do Ceará. 

O. Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - A jurisdição das 1.8 , 2.8, 3,8, 4,8 e 5." Juntas de Conclllação e Jul

gamento de FortaLeza, no Estado do ceará, passa a abranger os Municípios de 
caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. 

Art. 2.0 - Aos Municípios ce~renses de Acopiara, Icó, Jucás, Cariús e Cedro 
fica estendida a jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de Iguatu, no 
Estado do C'eará. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
dispsições em contrário. · 

MENSAGEM N.0 466, DE 1973 

E~ce1entissimos Senhores Membros dQ Congresso Na:cional: 
· Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada 

deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex!posição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei que "estende aos 
municípios que menciona, as jurisdições das 1.8, 2.8, 3.", 4.8 e 5.8 Junta:.s de 
Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a da Junta de Concillação e Julgamento 
de Iguatu, no Estado do Ceará". 

Brasília, em 3 de dezembro de 1973.- Emílio G. Médici. 

EXPOS~CAO DE MOTIVOS GM/491-B, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1973, DO MINIS
TÉBIIO !DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presid·ente da República 
nevldallllente a:preciado pelo Tribunal Superior do Trabalho, onde recebeu 

parecer favorável, foi encaminhado a este Ministério o processo TST-8. 780/73, 
no qual o Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região postula a extensão da 
jurisdição das 1.", 2.11, 3.", 4.8 e 5." Juntas de conciliação e Julgamento de 
Fortaleza: ·e da Junta de Iguatu, no Estado do Ceará. 
2. Os Municípios a serem jurisdicionados pelas Juntas de conciliação e Julga
m~mto de Fortaleza caucaia, Maranguape, Pacatuba e ~qulraz inte.gram a: Região 
Metropolitana, estabelecida pe!a Lei Complementar n.0 14, de 8 de julho· de 
1973, estando todos a menos de sessenta quilómetros daquela capital, esclarecen
do-se, ademais, que a freqüência de reclamações das ref,eridas Juntas não exce
de ao determinado em Lei para a extensão pretendida. outrossim, com relação 
à Junta de Conclllação e Julgamento de Igua:tu, apesar de não ser possível 
avaliar-se a média de suas reclamações em face de sua recente instalação, 
ocorrida em 7 de julho do ano em curso, os Municípios de Acopiara, Icó, Jucâs, 
Cariús e Cedro, a serem abrangidos por sua jurisdição, encontram-se dentro do 
perímetro máximo permitido em Lei. Ademais, em ambos os casos, os meios 
de condução são diários e regulares dos municípios referidos para as sedes das 
Juntas mencionadas. 
3. Assim, ao estudar o assunto, reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho 
que a pretensão do Tribunal solicita:nte preenche os requisitos da Lei n.0 5. 630, de 
2 de dezembro de 1970, para as ampliações propostas. ·· 
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4. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência para que, caso mereça: aprovação, seja o anexo 
Projeto de Lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência protestos de 
profundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

r A Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 34, DE 1974 
(N.0 1. 7911·8/74, na Casa de origem) 

(llE INICIATIVA DO SENHOR PllESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Cria na Justiça do Trabalho da 5.a Região a 1.a e 2.a Juntas de 
Conciliação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho, no 
Estado da Bahia, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Ficam criadas, na: 5." Região da Justiça do Traballho, a 1." e 2." 
Juntas de Conciliação e Julgamento, com sede no Município de Simões Fillho e 
jurisdição sobre este município e os de Camaçari, Candeias e São Sebastião. do 
Passé, no Estado da Bahia. 

Art. 2.0 - São criados na 5." Região da Justiça: do Trabalho dois cargos de 
Juiz-IPresidente de Junta de Concl!lação e Julgamento a serem providos na 
forma da legislação em vigor. ' 

Art. 3.0 - Ficam criadas quatro funções de Vogal, sendo dois representantes 
de empregadores e dois representantes de empregados, para atender as Juntas 
criadas no art. 1.0 desta Lei. 

Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada Vogal. 

Art. 4.•- Os mandatos dos titulares de que trata a: presente Lei terminarão 
simultaneamente com os das Juntas d'a respectiva região, atualmente em fun
cionamento. 

Art. s.• - São criados provisoriamente no Quadro· de Pessoal da Justiça do 
Tra:baliho da 5." Região d•ois cargos em comissão, Símbolo 5-C, de Chefe de 
Secretaria. 

Art. 6." - As necessidades de pessoal para o desempenho dos servi~oo 
adminiStrativos e auxlllares das Juntas de COncll!ação e Julgamento criadas por 
esta Lei poderão ser atendidas, se assim solicitar o Tribunal da 5." Região, 
mediante redistribuição, com os reSijlectivos cargos, de funcionários do Poder 
Executivo, que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes 
de lotação dos órgãos a que pertencerem. 

§ 1." -A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão Cen
tral do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo acompanhada de Indicação 
precisa do quantitativo indispensável de servidores, com as correspondentes 
categorias funcionais e respeceivas atribuições. 

§ 2.0 - Verificada a inexistência de servldo·res a serem redistribuídos, poderá 
ser proposta a criação de cargos necessários à lot~tçáo das Juntas, observado o 
disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição Federal. 

Art. 7.• - O Presidente do Trlibunal Regional do ;rrabaJho da 5."' Re.glão 
providenciará a instalação das Juntas ora criada:s. 

Art, s.o - A despesa para execução desta Lei correrá à conta dos recursos 
orçamentários consignados à Justiça do Trabalho. 

Art. 9.• - Esta Lei entrará em vigor n~t data de sua publicação, revogadas 
us disposições em contrário. 
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M!ENSAGElM N.0 9•8, DE 1974 
Exoelentíssimos Senhore.s Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele 

ref.erldos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Exce'ê'ncias, 
a.competnhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro doe Estado da Justiça, 
o anexo Pro<Jeto de Lei que "cria na Justiça do Trabalho da 5." Região a 1." e 2." 
Juntas de Conciliação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho, 
Estado d'a Bahla". 

Brasília, em 13 de março de 1974. -Emílio G. Médici. 

EXPQS]jCAO DE MOTIVOS GM/0132-B, DE 11 DE MARÇO DE EX/1-974, DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:. 
O Tribunal Superior do Trabalho vem de encaminhar a este Ministério o 

Processo TST-14!5/73, que objetiva, no interesse do Tribunal Regional d•o Tra
balho da s.a Região, a criação de duas Juntas d·e Concil1ação e Julgamento no 
Município de· Simões Filho, no Estado da: Bahla. 

Submetido o assunto à apreciação daque;a egrégia Corte, na fol'ma do dis
posto no art. 2.o da Lei n.o 5.630, de 2 de dezembro de 197D, manifestou-se ela 
favora-velmente à criação das referidas Juntas, medida que encontra amparo nos 
arts. 1.0 e 2.o do diploma legal citado, que assim dispõe: 

"Art. 1.0 - A criação de Junta de Concíllação e Julgamento está condi
cionada à existência, na base territorial prevista para sua jurisdição, de 
mais de 12 mil empregados e o ajuizamento, durante três anos consecuti
vos, de, pelo menos, duzentas e quarenta reclamações anuais. 
§ 1.0 - Nas áreas de jurisdição ond-e já existam Junta-s, só serão criados 
outros órgãos quando a freqüência de reclamações, no período previsto 
neste artigo, exceder, seguidamente, a mil e quinhentos processos anuais. 
o. o o •••• o •••••• o •••••• o ••••• o ••••••• o o o •• o. o o o •••• o o •••••• o •• o. o o o •••••• 

o •••• o •••• o •• o o •• o o. o. o •• o ••••••••••• o ••• o. o o o ••••• o •• o o •• o. o o. o. o. o. o •• 

Art. z.o - As propostas de criação de novas Juntas serão encaminhadas à 
Presidência: do Tribunal superior do TrabaJ.ho, que se pronunciará sobre 
a sua necessidade, de acordo com os critérios adotados nesta Lei." 

Do exame do processo se conclui que, em decorrência do sensível progresso do 
Estado, as Juntas instaladas na capital já não têm .poss1-b!J1dade de atender a:o 
excessivo movimento judiciário que ora ali se verifica, determinando um con
gestionamento dos trabalhos nas suas dez Junta:s de Conclllação e Julgamento. 

Dessa fol'llla, o Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região designou uma 
comissão de Juízes-Presidentes de Juntas de conclllação e Julgamento que após 
percorrer várias regiões do Estado, v:lsitando 211 municfpios, co1heu e ex9:llliilou 
dados que atendessem os requisitos em Lei para a criação de novos órgão~ da 
Justiça do Trabalho, fixando-se na Cidade de Simões Filho para sediá-los, 
por ~er a cidade de ma:is fácil acesso, por abrigar em seu território o Centro 
Industrial de Aratu e por contar com serviços básLcos de apoio ao seu funciona
mento, tendo ainda transportes diários e regulares de Camaçarl, Candeias e 
São Sebastião do Passé, que estariam sob sua jurisdição. Outrossim, a distância 
dos municípios referidos não ultrapassa. o raio de s,essenta qul'ômetros da sede, 
como determina a Lei. · 

Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada considera
ção de Vossa Excelência, pa:ra que, caso mereça aprovação, s·eJa o anexo Projeto 
de Lei encaminhado à apreciação do Co·ngresso Nacional. 

Aproveito a oportunid-ade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
profundo respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de 
Finanças.) 
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PARECER 
PARECER N.0 119, DE 1974 

. Da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso n.o 4/74,. do Mi
rostro do Interior, que encaminha, ao Senado Federal: 1) os Relatórios 
Preliminares de Desenvolvimento Integrado, relativos aos Municípios de 
Angico, São Bento do Norte e São José do Campestre, no Rio Grande 
do Norte, e Cuité, na Paraíba; 2) o Plano de Ação Imediata de Bar
bacena - elaborados sob os auspícios do Serviço Federal de .Habitação 
e Urbanismo (SERFHAU). 

Relator: Senador Dinarte Mariz 
Pelo Aviso GB/GM/N.0 004, de 21 d·e janeiro último, o Ministro do Interior 

pede a atenção do Senado Federal para os Relatórios Preliminares de Desenvol
vimento Integrado referentes aos Municípios de Anglcos, São Bento do Norte 
São José do Campestre e Culté .e para o Plano doe Ação Imediata de Barbacená 
Minas Gerais, realizados com financiamento do Serviço Federal de Habitação 
e Urbanismo - SER.FHAU. 

O encaminhamento de tais estudos a esta Casa do Congresso vem sendo 
realizado a partir de 1970, "objetivando a divulgação das informações, indicações 
e recomendações neles contidas". Tem sido útil essa diretriz; o Senado Federal, 
em decorrência dela, acompanha a obra que o SERFHAU financia com a fina
lidade de revelar a realidade dos Municípios brasileiros e sugerir as providências 
necessárias ao desenvolvimento económico de cada qual. 

Angicos - Depois de analisar a situação do Município de Angicos (Rio 
Grande do Norte), o Relatório Preliminar do SERFHAU apresenta as "hipóteses 
de desenvolvimento e medidas de ação imediata", salientando, preliminarmente: 

"- O Município de Angicos está localizado na zona fisiográfica 
centro-norte, formando com três outros Municípios a mlcrorreglão ho
mogênea do sertão de Anglcos. Seu clima é semi-ár!do, quente, com 
chuvas no período do verão-outono, seco e salubre com Intensa evapo
ração. Estas particularidades climáticas são responsáveis pelas secas 
constantes que, por sua vez. contribuem para o agravamento do baixísslmo 
padrão de vida da população do Município. A este fator de ordem natural, 
aliam-se outros fatores fundamentais para determinar o entrave no 
desenvolvimento económico do Município. Tais ·fatores, característicos 
não só do Município de Angicos mas de grande parte do Estado do Rio 
Grande do Norte e, porque não dizer, do interior de quase toda a Região 
Nordeste, são o 'baixo nível de escolaridade, as precárias condições de 
higiene e saúde e a quase Inexistência de assistência técnica à produção. 
Tendo em vista esta realidade, as medidas de ação Imediata a serem 
propostas visam a combater, de forma dlreta e Imediata, estes entraves, 
proporcio~ando a perspectiva de sacudir o Município de Anglcos, da len
tidão de seu desenvolvimento." 

Salienta, ainda, o Relatório que "Angicos é um Município cujas atividades 
econômicas se baseiam fundamentalmente em produtos derivados do setor Pri· 
mário". 

· "- Todo o sistema de produção do Município está ligado ao com
pJ.exo Algodão + Gado + Cultura de subsistência. O produto que assume 
uma maior importância dentro do sistema de produção é o algodão 
arbóreo, em função do qual se desenvolve o conjunto das outras atlvi
dades. Esta Influência marcante se observa, principalmente, em relação 
ás lavouras de subsistência pois a mão-de-obra fixada na produção do 
algodão, desenvolve paralelamente a cultura de subslstêncJ.a, visando não 
só ao autoconsumo, mas também alguma comerclallzaçao. Finalmente, 
a bovlnocultura funciona dentro do sistema como um fator de diversifi-
cação da produção." ~ 

o Relatório apresenta sugestões relatlyas à ngrlcultu.ra, à pecuária, _à infra-
estrutura, aos financiamentos bancários, a higiene e saude e à educa ' -
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cando as seguintes "medidas de aplicação imediata": criação de sistema de 
estocagem, estudo para viabilidade de construção de médios e/ou grandes açudes, 
estabelecimento de um sistema de irrigação, estudos sobre possibilidades de cul
turas apropriadas para a região, instalação de um pequeno frigorífico, forne
cimento de sementes selecionadas, financiamento para agricultura, construção 
e. melhor distribuição de poços artesianos, revisão do sistema de financiamento 
dos bancos oficiais, melhoria das condições das estradas intermunicipais, manu
tenção de comando móvel de orientação em saúde pública, dotação orçamentária 
para construção de fossas, instalação de rede de esgotos, melhoria de nível do 
ensino primário, merenda escolar, reformulação do currículo e calendário escolar 
do ensino primário. 

São Bento do Norte - No tocante a São Bento do Norte, Estado do Rio 
Grande do Norte, o Relatório da SERFIHAU, depois do exame da situação, diz: 

"- Como as hipóteses de desenvolvimento são levantadas no decor
rer do trabalho, llmitamo-nos, neste currículo, a descrever e justificar 
as medidas de ação necessárias e intimamente relacionadas às mesmas. 
É necessário ressaltar que o arcaísmo dos meios e o primitivismo dos 
objetos de trabalho util1zados na atividade pesqueira, fundamental para 
a economia do Município, allada às precárias condições de infra-estru
tura, ao baixo nível de escolaridade e as péssimas condições sanitárias 
do Município, levou-nos a propor um conjunto de medidas de ação 
imediata que vão desde a construção de trapiche e instalação de um 
ifrigori!ico, como medida:s essenciais básicas para o desenvolvimento 
económico, até à construcão em larga escala de fossas resid-enciais, cuja 
quantidade mínima existente é um dos agentes geradores de sérios 
problemas de saúde." 

As sugestões apresentadas. como de ação imediata, são estas: instalação de 
fábrica de gelo e frigorífico, conclusão do projeto de instalação de salga, criação 
de cooperativa de pescadores, instalação de núcleo de orientação à cooperativa, 
construção de trapiches, financiamento de barcos pesqueiros, pavimentacão de 
estrada de ligação com a Capital do Estado, melhoria dos condições das estradas 
intermunlcipais, Incentivo à lndustriallzacão/comerclal!zacão da ova de peixe, in
centivo à cultura do caju, fornecimento dP. sementes seleclonadas de algodão ar
bóreo, incentivo à produção do agave, melhoria das condições de produção e co
mercialização da pecuária bovina, Instalação de núcleo de orlentacão à produção 
agropecuária, revisão do sistema de financiamento dOs bancos oficiais, ampliação 
da dotação orçamentária destinada ao Posto de Saúde, manutenção de comando 
móvel de orientação em saúde pública, dotação orçamentária para a construcão 

· de fossas, instalação qe rede d_e esgoto/água (sistema proposto, captação, elevação, 
desinfecção, reservaçao, aduçao) e contenção de dunas. 

São José do Campestre - O Relatório pertinente ao Mun!cíoio de São José 
do Campestre, após localizar os problemas que entravam o desenvolvimento 
municipal. apresenta as seguintes medidas de aplicação imediata: construção 
de poços tubulares, melhoria do sistema de esgoto. término das obras do mata
douro, construção de casas populares, asfaltamento da Estrada R.N-25 (trecho 
que ligará Tan,rará 1t divisa do Estado da Paraiba), criação de um posto agro
pecuário, ativação da maternidade local, construção de uma estação repetidora 
de TV, reabertura de posto d·e saúde, criação dos cursos técnicos e pedagógicos 

. no Ginásio Comercial, expansão da rede escolar rural( eletrlficação rural, aper
feiçoamento do sistema de açudagem, ampliação do convênio com a casa do 
Estudante de Campestre em Natal, convênio com o Funrural para funcionamento 
da maternidade, capacltação do pessoal do setor de saúde, criação de um Con-

. selho Municipal e Instalação de uma agência bancária. 
Cuité - O Relatório Preliminar de Culté (Paraíba), ao apresentar as hipó

teses de desenvolvimento, focalizou: a Implantação de pequenas agroindústrias 
para quebrar o esquema da monoprodução; o des·envolvimento de forrageiras 
para a prática de economia consorciada, agropecuária, sobretudo através do 
incentivo de plantação de algaroba; aumento da produtividade do algodão her
báceo e mudança no sistema de comercialização do produto; ampliação das 
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finalidades da Cooperativa de Crédito Rural de Cuité Ltda.; incentivo à criação 
do gad~ caprino. Quanto_ ao que considera providências de aplicação imediata, 
o Re~atório aponta: criaçao de patrulha mecanizada, ampliação da rede escolar 
criaçao de postos de saúde descentralizados, ampliação e capacitação do pessoal' 
sistema de açudagem descentralizado, construção de tanques, ampliação da rede 
de galerias pluviais, calçamento da área do mercado público, conclusão das 
obras do matadouro, urbanização da cidade, convênios com órgãos estatais para 
capacitação de mão-de-obra, criação de parque de diversões, interligação tele
fónica com a zona rural do Município, reabertura do curso normal e criação de 
um curso técnico industrial. 

Barbacena - O Plano de Ação Imediata de Barbacena é composto de dois 
volumes. No primeiro é feito o diagnóstico municipal: estudos básicos, situação 
e importância regional, economia local, condições sociais, espaço urbano, governo 
local. O segundo consta do Plano de Dlretrizes (perspectivas e estratégia de 
desenvolvimento, Partido Urbanístico, programa de capacltação administrativa 
e diretrizes da ação governamental) e do Plano de Ação (demonstrativo da des
pesa por programas, segundo os subprogramas; demonstrativo da despesa por 
Unidade Orçamentária, segundo os Projetas e Atlvidades; formulários de deta
lhamento dos P'rojetos e Atividades, e Balanço dos recursos). 

Estudo sério, o Plano de Ação Imediata de Barbac·ena salienta que a aval!a
ção das perspectivas de desenvolvimento foi real!zada no estudo da evolução 
económica municipal de forma a Identificar-se, além das características prin
cipais da economia em seu conjunto, os fatores propulsores e obstaculizantes 
que atuam sobre cada um dos setores de atividacte que a compõem. E frisa: 

"- Tal estudo, traduzido no diagnóstico municipal, evidenciou que 
a economia barbacenense, vista no seu todo, apresenta, nas suas pró
prias deficiências estruturais e na quase total ausência de intercomple
mentariedade setorial, as causas maiores dos problemas que a tem afl!
g!do." 

Mais adiante, afirma que "dentro dos fatores locais passiveis de serem 
aproveitados na tarefa de transformação estrutural da economia e no seu de
senvolvimento, alinham-se: as excelentes condições ecológicas do Municiplo, a 
vantajosa Iocallzação e a env.ergadura urbana, a tecnologia existente para pro
dução de rosas, o nível atual dos fluxos turísticos, comerciais, o nível atual de 
desempenho dos serviços educacionais e de saúde, a capacidade empresarial. 
Assim, o plano abrange os campos económico, social, urbanistlco e administra
tivo, englobando Projetas e Atividades a serem executados com vistas a superar 
os problemas críticos. 

Ante o exposto, reconhecemos a alta valia dos trabalhos executados com 
financiamento do SERFHAU, no campo do planejamento económico dos nossos 
Municípios, e opinamos pelo arquivamento do presente Aviso n.0 004/74. 

Sala das comissões, em 18 de abril de 1974. - Clodomir Milet, Presidente -
Dinarte Mariz, Relator - Ruy Carneiro - Wilson Campos - José Guiomard -
Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lldo pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É Ilda o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 35, DE 1974 
Dá nova redação ao art. 681 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1.0 - Eliminado o seu parágrafo único, o art. 681 da Consol!dação das 

Leis do Trabalho, aprovada p·elo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 681 - os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Regio
nais do Trabalho tomarão posse perante os resp·ectivos Tribunais." 
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Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 

- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Justiça do Trabalho foi criada sob o regime da Carta de 1937. Funcionou, 
até o advento da Constituição de 1964, como justiça administrativa, dependência 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. os Presidentes e Vice-Presi
dentes dos seus Tribunais eram nomeados pelo Presidente da República. 

A Constituição de 1946 erigiu a Justiça do Trabalho em órgão do Poder 
Judiciário, assegurando aos seus Tribunais competência para ele~erem os seus 
·dirigentes (artso 94, V, e 97, I) o O status foi mantido pelo instrumento de 1967, 
tanto na sua redação originai como na que lhe deu a Emenda n.o 1/69. 

Mas, porque não caberia em regra superior, permaneceu a determinação 
contida na Consolldação das Leis do Trabalho: 

"Os Presidentes dos Tribunais Regionais tomarão posse perante o 
pr.esidente do Tribunal Superior do Trabalho, que poderá, para esse fim, 
delegar pcxleres ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que 
tiver sede o Tribunal Regional." (Art. 681.) 

Orientação remanescente do regime de 1937 <Decretos-Leis noos 1.237, de 
2-5-1939, e 9. 797, de 9-9-1946), que importa atualmente em verdadeira capitis 
diminutio dos Tribunais Regionais do Trabalho o Proporcionalmente seria como 
se determinasse a Lei a posse dos Presidentes dos Tribunais Superiores (Federal 
de Recursos, Superior Eleitoral, Superior Militar, Superior do Trabalho) perante 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Creio estar oferecendo à apreciação da Casa uma proposição que visa, real
mente, a corrigir uma falha de nossa legislação e que, estou certo, merecerá o 
apoio de meus !lustres pares. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 1974. - Wilson Gonçalves. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 5,452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho 

••••• o •••••••• o ••••••••••••••••••••• ' o •••••• ' •••••••••••••••••• o • o •••••••••• 

Art. 681 - Os Presidentes dos Tribunais Regionais tomarão posse perante 
o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que poderá, para esse fim, 
deleglllr .poderes ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado em qu.e tiver 
sede o Tribunal Reglon~tl. 

Parágrafo único - Os Vice-Presldentes dos Tribunais Regionais do Tra
balho tomarão posse perante o Presidente do Tribunal respectl\'o . 

• o ••••••• o •••••••••••• o o •• o •• ' •• o •••••••••••• o • o ••• o •• o ••• o •••••••••• o o ••••• 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESiiDENTE (Antônio Carlos) - O Projeto lido<> será publicado e 
despachado às Comissões competentes. 

No expediente lido consta o Projeto de Lei da Cámara n.0 34, de 1974, de 
lnlciativ·a do Senhor Presidente d~ República, que cria na Justiça do Trabalho 
da 5." Região a 1." e 2." Juntas de Conciliação e Julgamento, com sede no 
Munici1)io de Simões Filho, no Estado da Bahla .. 

Nos termos da alinea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno a 
matéria receberá emendas perante a: Comissão de Serviço Público Civil durante 
5 Sessões Ordinárias. ' 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Sr. Senador Lourlval 
Baptista. 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais pu
blicaram ontem inportante documento dado à divulgação pelo Palácio do Planalto, 
de análise do momento econômico-flnanceiro e fixando dlretrizes que serão fir
memente seguidas pelo Governo Geisel. Trata-se de documento de significação 
histórica, pois, através dele, o Governo revela à Nação sua posição diante do Ins
tante nacional, fortemente influclado por fatores externos, notoriamente co
nhecidos. 

O documento não implica em confronto de espécie alguma. E muito menos 
em mudanças substantivas da política econômico-financelra sabiamente adotada 
em 1964, quando estávamos diante de um panorama caótico. 

Na verdade, o pronunciamento governamental reafirma, com serenidade e 
absoluta firmeza, as linhas-mestras da política econômico-financeira estabelecida 
pela Revolução, mantida pelos sucessivos governos, numa continuidade revolucio
nária que será mantida. E que sobre isso não palrem dúvidas! 

O documento é de importância tão ampla que não poderíamos apreciá-la, 
em tempo tão escasso. Mas, entendemos do nosso dever, secundando discurso 
que proferimos desta tribuna no dia 8 do mês corrente, a propósito de declara
ções feitas à Imprensa pelo ilustre Ministro Mário Henrique Slmonsen. 

É preciso que todos leiam com atenção e espírito construtivo o documento 
divulgado pela Presidência da República, em linguagem serena, de forma sinté
tica e firme. Revela ele o acerto com que o eminente ex-Presidente Garrastazu 
Médici Indicou à. Arena seu sucessor: comandante capaz e seguro para a nova 
etapa da Revolução brasileira. Quaisquer dúvidas a resp·eito devem estar defini
tivamente dissipadas, tamanho o acerto e o discernimento desse documento de 
análise e fixação de rumos a seguir. 

Notemos, Sr. Presidente, que o documento se inicia com a afirmação de que 
o desenvolvimento brasileiro a índice de dez por cento será preservado, como 
meta prioritária a ser alcançada com o máximo de justiça social, o que Implica 
em dizer com a distribuição do ânus desenvolvimentlsta posto à população. 

Diversas vezes afirmamos, desta tribuna, que o crescimento gera problemas 
novos, muitas vezes mais difíceis e complexos do que os vencidos, reclamando 
permanente vigilância e constante inteligência criativa por parte das autori
dades. É o que temos tido nos governos oriundos do Movimento de 64 e, agora, 
nos assegura o eminente Presidente Ernesto Gelsel. A maior diferença, neste mo
mento, está - acreditamos - ocorrência de sérios problemas que nos são trans
feridos pela confusa e difícil situação de um mundo conturbado pelo tormento 
da inflação. 

Sr. Presidente, o documento que ora comentamos é, repetimos, da máxima 
Importância. Deve ser lido, mediante e, sobretudo, ACREDITADO por todos os 
brasileiros. Especialmente pelos que, ocupando postos administrativos, públicos 
ou privados, tenham maiores responsab1lidades para com o futuro deste País! 

Não me estenderei em análises que vozes mais autorizadas do que a minha 
hão de proceder. Meu objetlvo é, mais uma vez, dizer que devemos, nós da ARENA, 
que apoiamos o Governo, dar-lhe toda colaboração que esteja ao nosso alcance. 
É do nosso dever sustentar as acertadas d!retrizes traçadas, como o será dar ao 
Governo quai"Squer novos Instrumentos de que, porventura, venha a necessitar 
amanhã hipótese, confessamo'S, que nos parece afastada. 

Sr. Presidente, acerto, discernimento, sinceridade e verdade do documento 
governamental reclama e merecem multo mais. Tornou-se o Governo do eminente 
Presidente Gelsel - tal como se deu com seus antecessores - merecedor do apoio 
e do Incentivo de toda a Nação. Mesmo daqueles que dele divergem politicamente. 
Estamos diante de uma luta comum, que é de toda a Nação, que é tanto da ARENA 
coma do MDB: a de, enfrentando óbices de toda espécie, Internos e externos, as
segurarmos a continuidade do desenvolvimento veloz do Brasil, a fim de que 
este não venha a sofrer, um dia sequer, colapso! 

Este, um dever de cidadão, que se sobrepõe a todos mais, Inclusive e especial
mente àqueles meramente partidários. 
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A construção de um Brasil grande, cada vez de maior justiça social, é tarefa 
a que estamos todos obrigados, por um imperioso dever para com a Pátria!. 

Entendemos, Sr. Presidente, que a nobre Oposição não faltará ao Governo 
a1o cumprimento desse dever de patriotismo. Ainda mais que diante dela -
como de todos nós - o Pres!d~:mte Ernesto Geisel colocou desafio a que só fugi
riam os incapazes, ou os partidários do caos, da violência, os anárquicos ou tota
litários de quaisquer nuances. Refiro-me ao desafio à capacidade criadora das 
classes dirigentes para o aperfeiçoamento das instituições democráticas, com a 
solução de problemas existentes ou que venham a surgir, visando à construção 
de sólida Democracia em nossa Pátria, em que a justiça social, decorrente da 
sacralidade da pessoa humana, feita à semelhança de Deus, se torne um ideal 
permanente e a cada dia mais accessível! 

O Presidente Ernesto Geisel está cônscio de suas responsabilidades e disposto 
a tudo dar de si em prol do Brasil e do povo bras!leiro. Falou francamente à Nação, 
empregando linguagem serena da verdade. Expôs problemas e fixou linhas de 
ação. Cumpre-nos, a todos, dar-lhe todo o respaldo de nossa confiança e lealdade. 
É o que lhe devemos, nós que somos seus correpigionários, pois é o que devemos 
ao Brasil. E ouso dizer que o mesmo lhe é devido pela Oposição, por todos que 
queiram ver tornar-se realidade nosso sonho de Democracia, estável e justa! E, 
concluo o desafio posto à capacidade criadora de todos nós! 

A onda de pessimismo que se procurava estabelecer no País logo estará Je
saparecida. Isso porque o Governo traçou rumos certos e não hesitará um se
gundo sequer em coibir toda tentativa impatriótica de perturbar o trabalho de 
construir uma grande Nação, um grande País. E, estamos seguros, ninguém tes
tará a firmeza do atual Governo! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamim Farah. (Pausa.) 

S. Ex.a.não.está.presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em discurso de 
8 de março deste ano, tive oportunidade de reportar-me à leitura de artigo do 
Boletim do Governo da República Federal da Alemanha, versando sobre o renas
cimento da indústria extrativa de combustíveis sintéticos à base do carvão mi
neral naQuela Nação. 

Referido artigo rememora que, antes da Segunda Guerra, os combustíveis 
sintéticos oriundos do carvão fizeram com que o Exército alemão pudesse resistir, 
por tanto tempo, àquela formidável conjução de Forças Aliadas, vez que, nos 
derradeiros meses da guerra, não houve outro suprimento de gasolina que não a 
proveniente do carvão mineral. 

No após-guerra a gasolina de petróleo, de preço muito mais competitivo, fez 
paralisar a fabricação dos sintéticos. Mas, em 1969, o Parlamento alemão, com::~ 
que agindo premonitoriamente, recomendou ao governo que reencetasse a fa
bricação de combustível à base do carvão. 

O Ministério das Pesquisas da Alemanha Ocidental deu particular atenção 
ao grito de alerta do Parlamento e imediatamente os estudos foram reencetados. 

Assim é que foram imediatamente exumados os dois processos clássicos 
o da liqüefação e o da gaseificação e, log·o depois, surgiu novo processo, que 
consiste na liqüefação ou na gaseificação não mais do carvão, mas da própria 
jazida carbonífera, isto com emprego de energia nuclear. 
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A sugestão que fiz nesta tribuna, qual seja, a de que o nosso ~verno voltasse, 
também, suas vistas para a possibilidade de extração de gasolina do abundante 
carvão-vapor do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, minha sugestão 
alcançou grande repercussão em círculos técnicos e na imprensa do Pais. Apenas 
três dias depois, recebi extenso telex do Doutor Von Hey Debrek, Dlretor da 
FERROSTAAL do Brasil, comunicando que o Professor Reenrick, a maior auto
ridade alemã no que diz resp<!ito à tecnologia do carvão, estava pronto a vir ao 
Brasil, desde que convidado por nossas autoridades competentes. 

No dia 13, em aparte a discurso do eminente Senador Lourival Baptista, tive 
oportunidade de ler um telegrama, ainda do Estado de São Paulo, expedido pelo 
Sr. Primo Grill, que lembrava que a Afrlca do Sul há mais de 20 anos extrai 
combustíveis sintéticos do carvão a preços competitivos. Para minha honra, a 
sugestão que fiz desta tribuna não caiu no vazio. Prova disso é que o Professor 
W!lhelm Reenrick. por m!m citado, já se acha, neste momento, no Brasil e não 
somente ele, como também uma grande autoridade no assunto, da Afrlca do Sul. 

Vou ler o tópico do Jornal do Brasil, de 23 deste mês, que nos dá a noticia: 

"O Conselho Nacional do Petróleo e a Companhia Rio-Grandense de 
Mineração já trouxeram ao Brasil o dlretor da South Afrlca Coai 011 And 
Gas Corporatlon, da Africa do Sul, Sr, Johanes Hendrik Cronje e o pes
quisador alemão Wilhelm Reenrick, que falaram sobre os métodos usados 
em em seus países, e, nos próximos dias, deverão enviar todos os detalhes 
do processo, para que seja feita a opção, conforme a viabilidade econó
mica." 

Prossegue o Jornal: 

"Segundo o pesquisador WiJhelm Reenrick, a qualidade do carvão não é 
o Importante no processo para obtenção da gasolina, do óleo diesel, da 
amônia e dos demais produtos. 
Afirmou que a condição prévia e mais importante é de que tenha um 
preço mais baixo possível. O carvão gaúcho, da reserva de Cand!ota. é 
o mais barato possível, justamente porque é encontrado em céu aberto, 
e atualmente é usado pela Companhia Estadual de Energia Elétrica na 
produção de termeletricidade e pela Aços Finos Plratini para a obtenção 
de ferro-esponja. " · 

· Permitam-me V. Ex.as sublinhar a opinião do Professor Reerinck de que a 
qualidade do carvão não é o importante no processo para obtenção de gasolina, 
óleo diesel, amônia, propano e solventes aromáticos. 

Quando, pela primeira vez ventilei este assunto desta tribuna tive oportu-
nidade de dizer: 

"não sei se inédita e demasiado afoita, minha sugestão de tentarmos con
verter nosso abundante carvão-vapor em gás e em gasolina. Seu elevado 
teor de cinzas e de agregados pirltosos certamente dificultará o processo 
de conversão e sobretudo atentará contra sua economicidade. Embo
ra leigo, quero crer que nada invalida a sugestão." 

E nada Invalida mesmo, como vimos pelo autorizado depoimento desta gran
de autoridade mundial o Professor Reerinck, ao afirmar que a qualidade do car
vão não é requisito fundamental para seu aproveitamento como combustível sin
tético. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, a aceitação do meu alvitre, consubstanci~do 
na vinda desses técnicos, comprova, uma vez mais, a ressonância nos escaloes 
governamentais do que todos nós dizemos d·esta tribuna. Equivale dizer- com
prova a consideração do atual Governo ao próprio Congresso Nacional. 

Que assim seja até a consumação do mandato presidencial. 
Era o que tinha a dizer sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Muito 

J1em! Palmas.) 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre 
Sr. Senador Luís de Barros. 

O SR. LUíS DE BARROS - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESID•ENTE (Antônio Carlos) - S. Ex.a declina da palavra. 
Esta Presidência, desejando participar, como orador, dos trabalhos da 

presente Sessão, em cumprimento ao disposto no Parâgrafo único do art. 53 do 
Regimento Interno, convida o nobre Sr. Senador Ruy Santos para, nos termos 
do § 1,0 do art. 50, assumir a cadeira presidencial. (Pausa.) 

O Sr. António Carlos deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Antônio Carlos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim como fui 
assíduo e constante, nesta Tribuna, para solicitar, do Governo da União, medidas 
capazes de recuperar a região atingida pela calamidade em meu Estado, quero 
ser presente no momento em que posso, para profunda alegria minha, dar ao 
Senado notícia das providências adotadas, ou em andamento, partidas das 
diversas Secretarias de Estado do Gov·erno Federal, no sentido de encaminhar 
recursos financeiros e instrumentos adequados a um trabalho que recupere 
a região sul do meu Estado. 

Nesta oportun!dade, colho, como roteiro das comunicações que devo fazer 
à. Casa e à. Nação, especialmente aos meus coestaduanos, a visita de s·erviços 
que ora realiza nesta Capital o Pr·efeito da cidade catarinense mais atingid~ 
pela catâstrofe, a cidade de Tubarão, o Dr. Irmoto José Feuerschuette, que esta 
nesta cidade, acompanhado do Líder da Arena na Câmara Municipal daquela 
cidade, Dr. Vendramim Silvestre. 

O Prefeito, acompanhado do Deputado Federal Ademar Ghisi, que é repre
sentante daquela região na Câmara dos Deputados, - e em inúmeras oportuni
dades por mim - estâ cumprindo um vasto programa no sentido de concretizar 
aquelas providências jâ anunciadas pelos seis Ministros de Estado que estiveram 
em Santa Catarina, em obediência ao comando do Excelentíssimo Senhor Presi
dente Ernesto Geisel. 

Inicialmente, posso revelar ao Senado que os anúncios feitos pelos Ministros 
de Estado, que visitaram a região, em companhia do Ex.mo Sr. Governador e de 
outras autoridades federais e estaduais, anúncios feitos no calor da grave crise 
que se abateu sobre o Sul Catarinense, não foram anúncios vãos, não se consti
tuíram apenas em palavras eloqüentes. Agora, com a presença aqui em Bra.sUla, 
do Sr. Prefeito Municipal da maior cidade da região atingida pelas enchentes, 
ocorre o fenômeno que já se verificou quando da visita do Ex.mo Sr. Governador 
à Capital Federal. Todos aqueles anúncios, todas aquelas promessas, todas aquelas 
manifestações de propósito no sentido de mobilizar a máquina do Poder Executivo 
Federal para que ela pudesse atender a tempo e a hora os problema.s urgentes, 
aqueles a médio prazo e os outros a longo prazo, estão sendo objeto de medidas 
concretas. 

A primeira visita que o Senhor Prefeito realizou foi ao Diretor do 
Banco do Brasil para a Região dos Estados de Santa Catarina e do Paranâ, o 
nosso eminente ex-Colega e grande companheiro Cel. Walter Peracchi Barcellos. 
Lâ, 8. s.a pôde constatar que todas aquelas providências do âmbito do Banco 
do Brasil já estavam sendo objeto de realização concreta. A abertura de um 
limite de crédito de Cr$ 50.000,00 para os financiamentos de emergência, segui
ram-se outras providências de modo a que o Banco do Brasil se fizesse o principal 
mstrumento de recuperação da vida financeira e da vida econômica da região. 
Acolheu ainda o Cel. Peracchl Barcellos, com generosidade, a solicitação da 
Prefeitura de Tubarão no sentido de que o financiamento que vai pleitear à 
Conta do Fundo de D-esenvolvimento Urbano tivesse estudo prioritário no nosso 
principal estabelecimento d·e crédito. De lá, o Prefeito e os seus companheiros, 
entre os quais me Incluo, foram ao Ministério da Fazenda, e o Ministro Mário 



- 669-

Henrique Simonsen, revelando perfeito conhecimento dos problemas surgidos 
com a calamidade das enchentes ocorridas no sul catarinense, com uma extraor
dinária lucidez, e não menos ag!lidade, indicou-nos os caminhos que deveríamos 
seguir para alcançar a tranqüilldade no que toca aos compromissos dos cidadãos 
catarinenses, para com a Fazenda Nacional, impossível de serem cumpridos na 
emergência. 

E hoje, o Sr. Prefeito Municipal recebeu do Secretário da Receita Federal, 
Dr. Adilson Gomes de Oliveira, cópia autêntica das Portarias n.0 502, 503 datadas 
de hoje, Portarias estas que resolvem todos os problemas ligados aos compromissos 
fiscais dos contribuintes catarinenses, que foram atingidos com as enchentes de 
março. 

Incorporo ao meu discurso esse documento legal que veio trazer tranqüili
dade àqueles que, se não perderam tudo com a calamidade, foram altamente 
prejudicados, principalmente na sua vida comercial, industrial ou agrícola. 

Devo, ainda, registrar, aqui, a visita que o Prefeito Irmoto José Feuesrchuette 
fez ao Presidente do Banco Central e, vale registrar que S. Ex." interrompeu 
os preparativos de uma viagem ao exterior, precisamente à Capital da República 
da Venezuela, para conceder ao Prefeito e à sua comitiva preciosos minutos do 
seu intenso trabalho, e lá, de S. Ex.a e do Diretor Administrativo do Banco 
Central do Brasil, o Prefeito de Tubarão, ouviu a notícia de que o Banco Central 
abriu uma linha de crédito de cento e quarenta milhões d·e cruzeiros, a serem 
repassados ao Banco do Brasil, ao Banco do Estado de Santa Catarina e ao 
Banco Regional de Desenvolvimento do Sul do Brasil - BRDE, para custeio e 
investimentos, num programa de recuperação das atividades agropecuárias da 
Região Sul. 

Esses recursos serão aplicados através de financiamentos a prazos longos e 
condições as mais favoráveis, de modo que a nossa Agricultura e Pecuária naquela 
Região, possam, em breve, produzir não só o que produziam até a calamidade 
mas, ainda s-e possível, um pouco mais, a fim de contribuir, como vem fazendo, 
para o desenvolvimento da economia brasileira. Até os dias 30 de setembro e de 
novembro do corrente ano, relativamente a projetas de custeio e de investi
mentos no setor agropecuário, os agricultores da região poderão apresentar, aos 
bancos a que me referi, seus projetas, os quais terão pronto estudo e brev·e atendi
mento. De igual modo, foi aprovado um esquema para a prorrogação daqueles 
financiamentos concedidos durante o ano de 1973, que deveriam ·ser pagos com 
o produto da safra, toda ela perdida e que, se não fossem prorrogados, como 
toram, deixariam os agricultores da região em situação insustentável. 

Finalmente, Sr. Presidente, vale ressaltar aquf o trabalho realizado pelo 
Ministério do Interior sob a coordenação de seu Secretário-Geral, Dr. Henrique 
Brandão Cavalcante, através do GEACAP, e de outros órgãos daquela Secretaria 
de Estado, uma vez que foram encaminhados a Santa Catarina sete milhões e 
quinhentos mil cruzeiros, para recuperação do sistema educacional, dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros, com o mesmo destino, para o s-etor da segurança, um 
milhão de cruzeiros, para que a Prefeitura possa restaurar seu parque de máqui
nas, todo ele perdido, e quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros, para serviços 
de saúde, principalmente, serviços de vigilância sanitária, de modo que não 
tenhamos, em futuro próximo, ocorrência de epidemias na região. 

Ainda no Ministério do Insterior, através do FIDREN, a Prefeitura de Tubarão, 
para obras de infra-estrutura, deverá acertar com o Banco Nacional de Habi
tação um contrato de financiamento da ordem de cinco milhões de cruzeiros. 
Pretende o Presidente do Banco central, voltando um pouco atrás, o Prefeito 
Municipal de Tubarão colocou o problema do pagamento dos títulos comerciais 
legítimos, vencidos ou a vencer, descontados pelas nove agências bancárias que 
operam em Tubarão e atendem a toda a micro-região do litoral de Laguna. 
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Esse problema, que apresenta também aspectos de complexidade e singula
ridade foi objeto de exame da Dlretoria do Banco central e ouvimos o compro
misso de que ele será estudado e resolvido do melhor modo. 

Estas providências, Sr. Presi~ente, Srs. Senadores, somadas à9uelas outr~s 
que já foram objeto de comunicaçao minha desta tribuna, relativas a recuperaçao 
da Estrada de Ferro nona Teresa Cristina, da Usina Jorge Lacerda, operada 
pela ELETROSiUL, na localidade de Capivari, no Município de Tubarão e à recons
trução da BR-101, no trecho Criciúma-Florianópolls, representam, significam, 
constituem uma prova, a mais eloqüente, do cuidado, da dedicação e do poder de 
decisão do Governo do Ex.mo Senhor Presidente Ernesto Geisel. 

Acredito que, assim como ocupei a tribuna para pedir, no exercício de um 
legítimo direito de representante do povo, hoje, devo cumprir um dever e agra
decer aqu·elas medidas já adotadas e as demais em andamento, congratulando
me com o Sr. Prefeito Municipal de Tubarão, pela eficiência com que colocou os 
:problemas da sua comunidade e de toda a região, e pelo acolhimento que lhe 
roi dispensado pelo Governo da União. É S. Ex. a, ainda, o portador da Portaria do 
:Ministério do Interior, que cria uma comissão composta de representantes do 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, da Superintendência do Desen
volvimento da Região Sul do País, SUDESUL; das FOrças Armadas, do Governo· 
do Estado e da Prefeitura de Tubarão, para superintender, coordenar e ativar 
todas as atividades indispensáveis a recuperação daquela próspera e rica região 
do meu Estado de Santa Catarina. 

Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltar a esta Tribuna para ferir este 
mesmo assunto, dando conhecimento à Casa e à Nação de tudo o que se tem 
feito no plano de Governo da União, do Governo do Estado e dos Governos 
Municipais, no sentido de fazer com que, em breve, possamos, nós catarinenses, 
esquecer o sofrimento que atravessamos e voltar a contribuir, cada vez mais deci
siva e decididamente, para o progresso, desenvolvimento e grandeza do Brasil 
(Muito bem! Muito bem! Palmas!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 

PORTARIA N.0 502, DE 26 DE ABRIL DE 1974 

O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o que dispõe o artigo 11 do Decreto-Lei n.o 352, de 17 de junho de 1968, com a 
redação do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.o 623, de 11 de junho de 1969, 

Resolve: 

I - O Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Renda. e o 
lmposto único sobre Minerais do Pais, com vencimento no período de 1,0 de 
março a 30 de abril de 1974, devidos pelos contribuintes domiciliados na área do 
Estado de Santa Cat~rina, del!,mitad~ pelos municípios de Araranguá, Armazém, 
llraço do Norte, Criciuma, Graao-Para, Gravata!, Içara, Imarui, Imbituba Jacinto 
:Mac:eado, Jaguaruna, Laguna, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Nova' Veneza, 
Orleaes, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São 
:Martinho, Siderópolis, Sombrio, Timbé do Sul, Treze de Maio Turvo e Urussanga 
poderão ser pagos parceladamente, em até 5 (cinco) meses, desde que autorizad~ 
o parcelamento em despacho expresso do Delegado da Receita Federal em Floria
nó polis. 

II A primeira prestação poderá ser paga até 30 (trinta) de junho de 1974, 
- Adilson Gomes de Oliveira, Secretário da Receita Federal. 
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PORTARIA N.o 503, DE 26 DE ABRIL DE 1974 

O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o que dispõe o art. 11 do Decreto-Lei n.0 352, de 17 de junho de 1968, com a re
dação do art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 623, de 11 de junho de 1969, resolve: 

I - O Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Renda e o Im
posto único sobre Minerais do País, com vencimento no período de 1.0 de. março 
a 30 de abril de 1974, devidos pelos contribuintes domicll!ados nos Municípios de 
Tubarão, Lauro Müller, Praia Grande e São João do Sul, Estado de Santa Cata
rina, poderão ser pagos parceladamente, em até 24 (Vinte e quatro) meS€s, desde 
que autorizado o parcelamento em despacho expresso do Delegado Regional da 
Receita Federal em Florianópolis. 

II - A primeira prestação poderá ser paga até 30 (trinta) de junho de 1974. 
- Adilson Gomes de Oliveira, Secretário da Receita Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy S•antos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. President.e e Srs. Senadores, realizou-se 
em Brasília, durante a presente semana, um acontecimento da maior significação 
para as relações entre o Gov·erno e a Igreja e, portanto, para os rumos de nosso 
desenvolvimento. 

Trata-se do comparecimento pessoal do Presidente da República Ernesto 
Geisel, acompanhado de sua esposa e d·e todo o Ministério, à solenidade de inau
guração da S·ede da Nunciatura Apostólica no Brasil. 

Merec.e especial referência o caráter cordial do diálogo mantido pelo Presi
dente da República e s·eus Ministros com os Cardeais e demais dignitários pre
sentes à solenidade, que contou •ambém com a participação de representantes 
de todo o Corpo Diplomático, do Poder Judiciário e. do Congresso Nacional. 

Depois de alguns episódios, verificados nos últimos anos, que revelavam grave 
desentendimento entre autoridades bra.sHeiras e ilustres representantes da Igreja, 
em vários pontos d·O País, o g·esto do Pr·esid·ente da República tem o sentido de 
uma aproximação e doe ahertura ao entendimento. 

A Nação Brasileira, cuja formação é fundamentalmente Cristã, vê este gesto 
com simpatia e esperança. Ele rev·ela a disposição favorável à compreensão e 
diálogo entre duas f·orças r·esponsáveis pe:a formação de nosso povo e o desen
volvimento nacional. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.11 um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO- Com multo praz.er. 

O Sr. Eurico Rezende - Quero, também, congratular-me com a iniciativa de 
V. Ex.11, de exaltar o acontecimento, mas ressalvando que jamais houve desenten
dimento entre o Governo e a Igr·eja. O que ocorr·eu foram episódios em que 
alguns sacerdotes, inconformados com medidas em beneficio da ord-em pública 
e da segurança nacional, entraram em dlstonla com os Interesses do País. Entr·e 
a ação governam-en':al contra alguns sacerdotes - ·e no plano da imputabilidade 
não pode haver discriminação •entre sacerdotes ou não sacerdotes o que houve 
foi apenas iSso. Mas as relações entre o Govemo e a Igr.eja sempre s-e mantiveram 
num clima de absoluto respeito. Com estas palavras, perfilho a homenagem que 
V. Ex.11 presta ao fato auspicioso, objeto do seu pronunciam-ento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço as palavras de V. Ex.a Referi-me 
a episódios, como disse V. Ex.a, entre autoridades - não mencionei o Governo 
conjuntamente - e dign!tárlos da Igreja. Eu me permito citar um ex-emplo· 

• 
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mostrar que o meu pon•o d·e r·eferência .não era o mencionado por V. Ex." 
Reporto-me ao episódio do Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela: mencionado em 
memoràvel discurso no Senado Federal, hOmenageado pela Assembléia Legisla
tiva, p·ela Câmara Municipal, teve a entr·ega do título honorífico a ele concedido 
adiada por razões e por fontes que não ficaram dev!damente esclar·ecidas. 

Mas me r·efiro a incidentes episódicos com a CNBB, não aludo ao processa
mento de um outro sac·erdote. Concordo com V. Ex.a em que todos sã.oo iguais 
perante a Lei e devem responder pelos seus atos na forma da Jegilsação e do 
Direito, e comungo com V. Ex." em dar a menor significação possível a esses 
fatos e saudar essa aproximação. O mal-estar exlstia; parece que ele se dissipa. 
Nisso estamos de pleno acordo, nobre Senador Eurico Rezende. e folgo em regis
trar o aparte de V. Ex." no sentido favoráv·el a este entendimento. 

O Sr. Eurico Rezende - O mal-estar realmente existia p·ela conduta de certos 
sacerdotes contra os interesses nacionais; porque o procedimento de responsa
bilidad·e da parte de autoridade com sacerdotes é mais velho do que a Sé de 
Braga. Isso exlstiu em todos os tempos e continua existindo no Brasil, existe no 
mundo todo, sempre que a autoridade entendeu que da parte de um sa~rdote, 
.como de qualquer outro cidadão, como nós, ocorr·eu a infringêncla da lei. Mas 
as relações entre o Governo e a Igreja sempre estiveram em horas altas. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço mais uma vez o apoio e a colaboração 
de V. Ex." Prefiro não discutir - e não seria o caso - responsabilidades no 
momento. É preciso saudar uma abertura que se verifica. 

No momento em que o Brasil fixa os rumos de seu desenvolvimento futuro, 
é de importância fundamental a pres·ença dos valores cristãos, como o do huma
nismo, da fra•emidade, da solidariedade, da liberdade responsável e da justiça 
.social. 

No meio das tendências em confronto no processo de desenvolvimento de 
qualquer país, é indispensável a atuação dos def·ensor.es do humanismo cristão 
e dos valor·es espirituais. 

Em oposição aos que pretendem reduzir as dimensões do desenvolvimento 
ao simples crescimento econômico, a mensagem cristã vem lembrar que desen
volvimento é progresso das populações, populorwn progressio, conforme a expres
são lapidar de Paulo VI, e que, assim entendido, o desenvolvimento é o novo 
nome da Paz. 

Gomo representante do povo brasileiro, saudamos, na pess-oa do Presidente 
da República e do Senhor Núncio Apostólico no Brasil, D. Carmini Rocco, o gesto 
histórico de aproximação e entendimen•o, que é motivo de fundadas esperanças 
para todos aqueles que des·ejam e trabalham por um desenvolvimento brasileiro 
com segurança, com democracia e com justiça social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Tà v ora. 

O SR. VIRGíLIO TáVORA - Sr. Pres!dente, Srs. Senadores, sem perigo de 
cair no lugar comum, teríamos que declarar que é com incontida orgulho que, 
no dia de hoje, todos aqueles que sonhavam com uma política energética no setor 
nuclear certa para este Pais, estão de parabéns. Desde anos atrás, desde que 
estatuída a escolha do nosso primeiro reator, em Angras dos Reis, água leve e 
urânio enriquecido, criou-se uma tempestade de críticas aliadas a comparações 
com procedimentos adotados no setor por outros países, todos tendentes a fixar 
que a nossa escolha não havia sido a mais fel!z. 

O eminente colega por Alagoas, o nobre Senador Arnon de Mello, vârias 
vezes assomou à tribuna desta Casa, defendendo aquele ponto-de-vista que jul
gava S. Ex." como nós, como a maioria do mundo oficial técnico-·brasileiro o 
c e r to e j usto, 
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Fins do ano passado, em último pronunciamento feito nesta. Casa, oca.slão 
tivemos de. apresentar, da forma mais sintética possível pelo llmite de tempo 
que a tal Impunha, todas as razões que levaram o governo brasileiro a optar por 
esse tipo de rea ~or. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, toda mudança de governo pressupõe 
uma ebulição de idéias e a volta sempre à tona daquelas que na Administração 
que finda foram derrotadas; e, assim, daquele pronunciamento até o Início deste 
mês, o que se lia e ouvia, exceções confirmando a regra, é que a política nuclear 
seguida deveria ser mudada, por errada e dependente do exterior. 

O primeiro aviSo, como .que aos navegantes, foi dado pelo Sr. Ministro das 
Minas e Energia, Sr. Shlgeaki Uekl, dizendo que o caminho trilhado estava certo; 
adotado pela Administração passada seria prosseguido. Isto já tranqü111zava 
aqueles que, .sonhando com um Brasil maior, não podiam acostumar-se à idé:a 
de que, a desculpa da comparação deve ser feita, viéssemos, no setor nuc:ear, 
regredir de forma sím!Ie àquela que no dos transportes procederíamos, se a troco 
do argumento de não ter petróleo em abundância voltássemos à locomotiva a 
lenha. 

Persistia, porém, aquela afirmativa já desmorall2ada pelos números de que es
távamos na dependência do fornecedor único de urânio enriquecido, que eram 
os Estados Unidos. Tivemos ensejo de esclarecer a este Plenário, no pronuncia. 
menta já referido, que o reator a urânio enriquecido levemente, aliás como é o 
do tipo do reatar adotado, e água leve impunha uma d·ependênc!a quanto ao 
fornecimento desse combustível, que se podia equiparar vantajosamente àquela 
outra que exiStiria se ut!lizássemos o urânio natural e a água pesada. 

As comparações também foram feitas quanto à economlcldade dos dois 
siStemas e quanto aos investimentos necessários. Mas, ontem, como que numa 
feliz complementação àquelas afirmativas que já temos aqui feito, quanto à 
maneira de proceder do Governo e do seu atual Chefe, ou seja, ''a d·ec!São sere
na e firme na hora preciSa nem antes nem depois", Sua Exce:ência o Senhor 
Presidente da República aprovQU Exposição de Motivos d·o Sr. Ministro das Minas 
e Energia, autorizando e determinando a entrada do Brasil na era do enrique
cimento do urânio. 

Os jornais, de hoje, do Rio e de São Paulo abrem manchetes dizendo da 
determinação de Sua Excelência de de.:envolver, gradualmente, a tecnologia res
pectiva, pela adesão do Brasil à Associação para o Enriquecimento de Urânio por 
Centrifugação, da qual fazem parte, em um convênio até o momento trilateral 
- Inglaterra, Holanda e Alemanha. 

Em 1968, o eminente Deputado Aurellano Chaves e nós, percorrendo O.'l 
centros nucleares da Europa, procuramos em Iulich, Sa.rclay, Grenoble, Pterre:ate, 
e após, em Beach Botton, nos Estados Unido.s, tomar conhecimento, ante a des
crença geral de todos aqueles técnicos, inclusive bra.sileiros, do que havia a 
respeito desse processo, da ultracentrifugação que, embora nos preços finaiS do 
produto não apresentasse grandes diferenças de preços do de difusão gaso.:a, 
tornava, pela drástica redução dos inv.estimentos necessários para as usinas, 
possível que paí.ses em desenvolvimento dele se ut!llzassem. 

O Sr. Arnon de Mello - V. Ex." dá licença para um aparte, nobre Sena
dor Virgílio Távora? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com muito prazer, nobr.e Senador Arnon de 
Mello. Aliás, V. Ex." talvez não estivesse presente, mas já foi citado aqui. 

O Sr. Arnon de Mello - Estava presente, Ex.", e ouvi bem suas palavras que L 

desejo desde logo agradecer. V. Ex." não precisava citar-me, porque é mestre 
na matéria, conhece-a muito bem. Nobre Senador Virgíllo Távora, pedi esse 
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aparte para congratular-me com a Casa, por V. Ex."' trazer ao debate, nesta 
tarde, um assunto de tão profunda importância para o destino e o futuro do 
Brasll. v. Ex." falou, inicialmente, em 1·eatores de urânio enriquecido. Não sou 
técnico como V. Ex."', por certo V. Ex.• conheça tal assunto bem melhor do 
que eu. 

O SR. VffiG:fiJIO TAVORA - Bondade de V. Ex."' 

O Sr . .Arnon de Mello - Mas, conversei com os técnicos e li alguma coisa 
técnica. O problema não é de soberanb. O reatar de urânio enriquecido pra
cisa do urânio enriquecido, mas o reatar de água pesada também precisa da 
água pesada. 

O SR. VmGíLIO TAVORA:- Principalmente o Candu, adotado agora pela 
Argentina. 

O Sr. Arnon de Mello - A Argentina c·omprou água p-esada dos Estados Uni
dos, como nós compraríamos urânio enric;uecido corno estamos comprando pe
tróleo dos árabes. Então, não é questão de soberania. Há um argumento multo 
importanro em favor do reatar de urânio enriquecido, é que enquanto o reatar 
'de água pesada só é produzido por um pais do mundo, pelo Canadá, o reatar de 
urânio enriquecido é produzido por vários países. Podemos com isso fazer con
corrência entre os diversos países produtores; e c·omprá-lo mais barato. Sabemoa 
que o Canadá está subsidiando o Reatar Candu, e o .produtor desse reatar o 
vende por preço mais baixo porque recebe a diferença de preço do próprio Go
verno. Recebe agora mas amanhã talvez não receba. E nós não sabemos, real
mente, quanto custa o reatar de água pesada. Para comprá-lo em matéria de 
preço com o reatar de água leve. Estou inteirament·e de acordo com V. Ex.a 
Quanto ao processo de centrifugação, que V. Ex." conhece bem e que o Governo 
acaba de consagrar porque assinou ato hoje, determinando o e.studo do processo 
e o aperfeiçoamento da sua tecnologia, eu me felicito por isso e também feli
cito, por isso, o atual Governo do Brasil. 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Agradecemos o aparte de V. Ex.11, Senador 
Arnon de Mello, que veio enriquecer nosso pronunciamento com os subsídios 
que, agora, V. Ex.a acaba de fornecer ao Plenário. 

Mas gostaríamos, Sr. Presidente, já que o assunto vai s.er objeto, aqui, de uma. 
eXposição mais demorada - não desejávamos apenas é que passasse esse fim 
de tarde sem que um dos fatos fundamentais para o nosso desenvolvimento 
fosse desde logo assinalado - gostaríamos, repetimos, de dizer de como está 
ao contrário de afirmado pelas colunas de jornais e, principalmente, pela 
tribuna na Câmara baixa do Pais, bem equacionado, bem dirigido o programa de 
Referência Nuclear para E.>tudos do Ciclo do Combustível, feito pela Companhia 
Brasileira de Tecnologia Nuclear. 

No Quadro IV de sua publicação - Informações Básicas - dá. essa Compa
nhia as diferentes fases do ciclo, suas necesidades, a capacidade mínima reco
mep.dada da usina, a data da entrega da primeira usina. e a última data. para de
cisao, ou a data limite em que a decisão sobre determinada fase desse ciclo há 
que ser tomada. O que diz ela, quanto ao enriquecimento pela alta centrifuga
ção? A última data para a decisão seria o ano de 1975. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, protestando, mais uma vez na próxima se
mana, se ens.ejo tiver, quando presente a nobre Op·oslção, discutir mais a vagar, 
o assunto, diZ·emos com orgulho que essa data foi adiantada de um ano. Podería
mos, dentro de todas as margen.s de segurança, ter feito esta opção até 1975, 
mas já em 1974 o Senhor Presidente da República, bem se assenhoreando do 
assunto, através de Exposição d.e Motivos do Ministro da Pasta respectiva, toma 
esta decisão que, não temos dúvida, é basilar para o nosso futuro. 

Estas as palavras que gostaríamos, neste momento, de deixar ditas. (Muito 
bem! Palmas.) 
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PUBLICAÇAO DE JORN.M.: 

"U'Rl\IDO ENRIQUEOIDO, A OPÇAO DE GEISEL 

Das Sucuxsais de Brasília e Rio 

o Brasil vai filiar-se à Associação para o Enriquecimento. de Urânio por Cen
trifugação, conforme decisão tomada ontem pelo Presidente Geisel em despacho 
com o Ministro das Minas e Energia, Shlgeak Uekl. Dessa forma, espel.'a o Go
verno desenvolver gradualmente ·a tecnologia de enriquecimento do .urânio no 
País. 

A Associação, fundada pela Inglaterra, Holanda e A1emanlla, tem por objetlvo 
principal o estudo de problemas pertinentes ao enriquecimento do urânio por 
centrifugação, dando ênfase aos aspectos financeiros de construção e localização 
na implantação de usinas ·dest.!nadas a funcionar poir esse processo. 

Segundo observam fontes do Ministério das Minas e Energta, um dos prin
cipais problemllis para o desenvolvimento da energia nuclear em suas aplicações 
como fonte de energia elétrica ou térmica é o ciclo do combustível, constituído 
de etapas que se lnlctam na prospecção do urânio e se estendem lliO reprocessa
mento do combustível queimado nos reatares. Taís etap.as - que apresentam 
características técnicas, econômicas e políticas de diversos graus - exigem dos 
países em desenvolvimento dec:hsões fundamen1Jaís em função da programação 
de instalação de centrais nucleares e das oportunidades de soluções oferecidas 
pelas nações desenvolvidas. 

Entre os ciclos de combustível que se oferecem à opção dos pa;tses em desen
volvimento, o que apresenta mai·or experiência mundial é o do urânio levemente 
enriquecido, atualmente ado1lado em mais de noventa por cento dos reatares em 
operação, bem como em construção ou encomendados no mundo Inteiro (a maio
ria esmagadora dos quais se encontra nos Estados Unidos). 

Ainda segundo as mesmas fontes, ess•a foi a opção adotacla pela B~:asipara 
Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto, que está sendo instalada nas proxi
midades da dda;de fluminense de Angra dos Reis. O enriquecimento do urânio 
representa, pois - frisem os observadores - uma das etapas 'a considerar no 
ciclo de combustível adota;do e a solução de outros problemas pertinentes, os 
quais constituem meta fundamental do programa de desenvolvimento da energia 
nuclear do País. 

Atualmente existem dois métodos comprov,ados para o enriquecimento do 
urânio: o ·da "difusão gasosa" que, para ser econômico, exige .a construção de 
uslnllis de grande porte; e outro, o da centrifugação que, embora em fase experi
mental, com progressos recentes extra;ordinárlos, permite a instalação de usinas 
de menor capacld•ade, possib1lltando a utilização econômlca pelo País 1ainda 
no início da década de 1980. 

Considerando esses aspectos, o governo brasileiro manteve numeroso's con.: 
tatos internacionais ·com a finalidade de •assegurar o acess-o a laboratórlo.s es
trangeiros, para fins de treinamento especializa-do, e discutir amplamente a 
participação do Pais em associações internacio•lllaís de enriquecimento, parti
cularmente na Associação para o Enriquecimento do Urânio por Centrifugação. 

O BrasU foi convidado a participar, juntamente com os países fund•adores e 
outros sete, da primei11a fase dos trabalhos da associação." 

Comparecem mais os Srs. senadores: 

José Lindoso - José Esteves - Petrônio Portella - Dinarte Mariz -
Jessé Freire - Domíclo Gondim - Paulo Guerra - Arnon de Mello -
Leandro Maciel - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Amaral 
Peixoto - V·asconcelos Torres - Danton Joblm - Gustavo Capanema 
- Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner - Benedito 
Ferreira- Emlval Caiado - Mattos Leão -Celso Ramos. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Está terminado o período destinado 
ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 58 Srs. Senadores. 
Prassa-se à. 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sen!lldo n.0 107, 
de 1973, de autoria do Senhor Sen!lldor Antônio Carlos, que dá nova 
redação ao art. 3.0 do Decreto-lei n.O 389, de 26 de dezembro de 1968, 
que dispõe sobre os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em con-
dições de insalubridade e de periculosidade, tendo · 

PARECERES, sob n.0s 733 e 734, de 1973, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituc!onaiLdrude e jurldicid!llde; e 
- de Legislação Social, favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 7 de março, tendo sua 
discussão adiad,a, . a requerimento do nobre Sr. Senador Guldo Mon·dln, para o 
dia 28 daquele mês. 

Nessa data, a discussão foi noV1amente adiada, a requerimento do nobre Sr. 
Senador Virgil!o Távora, para .a presente Sessão. 

Sobre a mesa, Emenda que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É Ilda a seguinte: 

EMENDA N.0 1 (de plenário.) 

(SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 10'7/73. 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Art. 1.0 - O artigo 3.0 do Decreto-lei n.o 389, de 26 de dezembro de 1968, 
passa a vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 3.0 - Os efeitos pecuniários, inclusive adicionais, decorrentes do tra
balho ·em ·condições conslderad,as insalubres ou perigosas, serão devidos 
desde dois anos antes do ajuizamento da reclamação ou a l)art!r da data 
do início da ratividade em tais condições, se Inferior àquele prazo." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustiflcação 

Não determinando o Decreto-lei n.0 389, de 26 de dezembro de 1968, prazo 
prescricional, há que se entender como aplicável à espécie a norma contida no 
art. 11 da C.L.T. 

Sobre o art. 11 do diploma Consol!dado, ensin,a João Regls Fassbender Tei
xeira, que "a prescrição no Direito do T.l"abalho - no que está Consolidado ou 
naqullo que diz respeito, ou está I!gado direta ou indiretamente à Consolidação 
- é d.e dois anos". (Direito do Trabalho- Tomo I, Ed. 1968, pág. 105). 

Entendo, porém, ~e, em se tratando de violação continuada, a prescrição, 
passa a ser sucessiva, persistindo o direito de reclamar e de receber diferenças 
em atraso, prescrevendo, apenas, as prestações venddas anteriores a dois anos. 

Assim, é necessário que a nova redação do artigo 3.0 do Decreto-lei n.o 
389/68, faça consign,ar a prescrição das prestações vencictas e anteriores a , 
anos. 
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Dai justifica-se a. presente Emenda Substitutiva, que se situando, basica
mente, no plano de preservação dos direitos !ndiv~duais, não trará repercussões 
económicas pana as empresas. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDE,NTE (Antônio Carlos) - A Emenda, de autoria do nobre Sr. 
Senad·or Virgílio Távora, está devidamente justificada. 

Em discussão o Projeto e a Emenda, em primeiro turno. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso dra palavra, encerrarei a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 
Com a apresentação da emenda, a matéria volta à·s Com!•ssões competentes, 

para exame da proposição acessórLa. 

Item 2: 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar ·da c·onstltuc!o

nalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n.0 10, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que altera a legislação da Previdência Social, e dá outras providências, 
·tendo 

PAREOER, sob n.0 87, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela lnconstltueionalirdade. 

Sobre a mesa, emend·a que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N.0 1 (de plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 10, de 19'74 

Renumere-se para s.o o art. 2.o do Projeto, dando ao art. 2.o a seguinte 
redação: 

"Art. 2.0 - Os encargos decorrentes desta Lei serão atend~dos com recur
sos provenientes da .arrecadação das contribuições devidas ao INPS, facul
tada, na. insuficlênc!:a destas, sua eleV1ação em até dez por cento." 

Justificação 

Os encargos previstos no projeto são, em verdade, desprezíveis, bastando 
considerar-se que .a aposentadoria da mulher trabalhadora só será conced~da, 
aos 25 anos de serviço com 80% do salár!o-de-benefído. Portanto, as seguradas 
que preferirem a antecipação da aposentadoria representarão encargo menor 
pal'a o INPS. 

Além disso, o Presidente do INPS anunciou, faz pouco tempo, a existência 
de elevado "superavit" na execução orçamentária da autarquia, perfeitamente 
previsível, aliás, dLante do aumento da ·contribuição dos segur!lldos autónomos, 
da elevação do teta de contribuição de todos os segurados e da contribuição 
devida pelos aposentB~dos e pensionistas, na forma da Lei n. 5.'890, de 1973, da 
Iniciativa do Poder Executivo. 

!Está, portanto, a nosso ver, o INPS plenamente capS!citado, com os recursos 
de que já ·dispõe, ra atender ao pagamento d•a aposentadoria da mulher ttabalha
dora aos 25 anos de serviço. Contudo, como medlda de cautela, a emenda faculta 
a elevação, se necessária, das contribuições devidas ao Instituto, com o que 
fica superado o óbice de natureza constitucional oposto à t11amltação do projeto 
pela douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1974. - Ruy Carneiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Emenda que acaba ·de ser lida, 
de autoria do nobre Sr. Senador R.uy Carneiro, estã devidamente justUicada. 

Em discussão o projeto e •a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para discuti-los, 

vou ·encer11ar a discussão. (Pausa) · 
Está ·encerrada. 
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justi~,Ja para que, nos .termos 

do parágl'afo único do art. 298 do Regimento Interno, declare, expressamente, 
se a Emenda cor:rige a incon-stitucionalidade argüida no Parecer anterior. 

Esgotada a matérLa constante da Ordem do Dia. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encer:rar a 

Sessão, antes anunciando, para a próxima, a realizar-se no dia 29 -de abril, 
segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
Discu.s.são, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu parecer n.0 36, de 1974), do Projeto -de Resolução n.0 9, de 1974, 
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.O 58, de 1968, n.0 79, de 1970, e 
52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia possa elevar em 
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

-2-
Discussão, em primeiro turno (·apreciação preliminar da COMtituc.lonalldade, 

nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o 26, 
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Legislação da 
Previdência Social e dá outras providências, tendo 
PARECER, sob n.0 86, de 1974, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrad•a a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 40 minutos.) 

.. 



48.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 29 de abril de 197 4 

PRESID:tN'CIA DO SR. PAULO 'fORRES 

A.s 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flâv!o 
Brito- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Clo
domlr Mllet- José Sarney- Fausto Castello-Branco- Petrônio Portella. 
- Helvidio Nunes - Vlrgíllo Távora - Wa:demar Alcântara -Wilson 
Gonçalves - Luís de Barros - Mllton Cabral - Ruy Carneiro - João 
Cle·ofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Lulz 
Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes 
- Heitor Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - Paulo Torres - Gus
tavo Capanema- Emival Calado- Fernando Corrêa- Saldanha Derzl 
- Antônio Carlos - Guido Mondl. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acu.sa o compare
cimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr, 1.0 -Secretário procederá à. leitura do Expediente. 

É lido o S·egulnte 

EXPEDIENTE 

OFíCIOS 

DO SR. l,D-SECRETARIO DA C.AMARA DOS DEPUTADOS 

Submetendo à revisão do Senado autógrafo dos seguintes Projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 35, de 1974 

(N.0 1. 784-B/?4, na Casa de origem) 
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Adapta ao Código de Processo Civil as leis que menciona e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O parágrafo único do art. 12 e o art. 19 da Lei n.o 1.'533, de 31 
de dezembro de 1951, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Parápafo único - A sentença, que conceder o mandado, fica su
jeita ao duplo grau de jurisdição, podendo, entretanto. ser ex·ecutada 
:pr-ovisoriamente." 

"Art. 19 - Aplicam-se ao processo do Jnandado de segurança os arw 
t!gos do Código de Proces.so Clvll que regulam o lltlsconsórclo." 
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Art. 2.o - o art. 2.o da Lei n.0 5. 741, de 1.o de dezembro de 1971, pa.s.sa a 
vigorar com a seguin+e redação: 

"Art. 2.o - A execução terá início por petição escrita, com os. requi
sitos do art. 282 do Código d.e PrQces.so Civil, apresentada em tres Vi!IS, 
servindo a segunda € terceira de mandado e contra-fé, e sendo a prlmeua 
Instruída .com: 

I - o título da dívida devidamente Inscrita; 

II - a Indicação do valor das prestações e encargos cujo não-paga
mento deu lugar ao vencimento do contrato; 

III - o saldo d·evedor, discriminadas as parcelas relativas a princi
pal, juros, multa e outros encargos contratuais, fiscais e honorários ad
vocatícios; 

LV - cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da 
dívida, expedidos segundo lnstru(fóes do Banco Nacional da Habita(fão. 

Art. 3.0 '- O caput do art. 6.o do Decreto-lei n.0 4, de 7 de fevereiro de 1966, 
pa.s.sa a Vi!S'Qrar com a seguinte redação: 

"Art. 6.0 - Se a ação de d·espejo tivilr ·por fundamento a falta de 
pagamento do aluguel arbitrado pelo locador, na conformidade do Pará
grafo único do art. 3.0 deste Decreto-lei, o Juiz, contestado o pedido, fi
xará previamente o novo alugu-el e o homologará P·Dr sentença." 

Art. 4.0
- O art. 4.0 e o parágrafo único do art. s.o do Decreto-lei n.o 911, 

de 1.0 de outubra de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4.0 - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 
ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a con
versão da pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de 
depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livra ·IV, do 
Código de Processo Civil." 

"Art. 5.0 - •••••••••••••• , •.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único - Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos 
incisos VI e VIII do art. 649 do Código de Processo Civil." · . 

Art. 5.0 - O § 1.0 do art. 13 da Lei n.0 4. 494, de 25 de novembro de 1964, 
passa a vig·orar com a silguinte r.edação: 

§ 1.o - A cobrança da multa -e honorários ·processar-se-á nos pró
pr:os autos de despejo, por v!a de liquidação da sentença." 

Art. 6.0 - A apelação, nas ações de despejo fundadas na Lei n.0 4.494, de 
25 de novembro de 1964, ser recebida só no efeito devolutivo. 

Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vig·or na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 89, DE 1974 
Excelentíssimos Senhores Membros do Cangresso Nacional: 
Nas termos do art. 51 da constituição, e para ser apreciado nos prazos nele 

referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação doe Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Mo'ivos da Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, o anexo Projeto de Lei que "adapta. ao Código de Processo Civil as Leis 
que menciona e dá outras providências". 

Brasilia, 13 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 GM/0138-B, DE 12 DE MARÇO DE 1974, DO 
SENHOR MINISTRO DE EST.ADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Pr-esidente da República 
Em cumprimento ao preceituado pelo art. 20 da Lei n.0 6.014, de 27 de de-

zembro de 1973, o Ministério da os •~· 
·-
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que tiveram suas disposições modificadas, a fim de entrar-em em cansonância com 
o sistema do novo Código de Proces.so Civ:I. 

N·o curso d-esse trabalho, V·erifiquei a necessidade de adaptar ao novo Código 
as remissões que as mesmas. fazem a pr·eceitos de legislação já revogada. 

Por outr<> lado, impõe-se, res•abelec·er o que dispunha o art. 3.0 clo Decr·eto
lei n.• 890, de 26 de novembro de 1969, para que não tenha efeito suspensivo a 
apelação, nas ações de despejo baseadas na Lei n.o 4.494, de 25 de novembro 
de 1964. 

Destarte. tenho a honra d-e submeter à elevad:l consideração de Vossa Ex
celência o anexo Pr·ojeto de Lei que modifica disp<Jsitlv<>s da Lei n.0 1.533, de 31 
de dezembro de 1951, da Lei n.0 5. 741, de 1.o de dezembro de 1971, do Decreto-lei 
n.0 4, de 7 de fevereiro de 1966, do Decreto-lei n.o 911, de 1.0 de outubro de 1969, 
da Lei n.0 4.494, de 25 de novembro de 1964. e regula o efeito da apelaçã.o nas 
ações fundadas nesta última. para que, caso mer·eça aprovaçã·O, se·ja encaminhado 
à apreciação d<> Congre.~so Nac'onal para o competente proc-esso legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos.sg. Excelêncl:l. pro•estos de pro
funda respeito. - Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 36, de 1974 

(N.• 1.795-B/74, na Casa de origem) 
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

Cria na Justiça do Trabalho da 2." Região a Junta 1de Conciliação e 
Julgamento .de rSão José do Rio Preto, no Estado de São !Paulo. 

O Congress·o Nacional decr.et~t: 

Art. 1.0 - Fica cr~ada na 2.a Reglã,o da Justiça do Trabalho uma Junta de 
Conciliação .e Julgamento, c·om sede em sã.o José do Rio Pr-eto, no Estado de 
São Paulo. 

Parágrafo único - A jurisdição da Junta de Conciliaçãa e Julgam-ento de 
São José do Rio Preto é ex··3nsiva aos municíni.as pertencentes às Comarca.s de 
São José do Rio Preto, Catanduva, Mirassol, ·Monte Aprazivel, Nova Granada, 
José Bonifácio, Tanabi e Palestina. 

Art. 2.0 
- l!: criado, na 2."' Região da Justiça do Trabalho, um cargo de Juiz 

do Trabalho, Presidente de Junta d.e Conciliacão .e Julgamento a s-er provido na 
forma da legis;ação em vigor. · ' 

Art. 3.o- Ficam criadas duas funções de Vogal, sendo uma de representante 
de empregadores e uma de representante de empregados, para atender à Junta 
criada no Art. 1.0 desta Lei. 

Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada Vogal. 

Art. 4.o - Os mandatos dos titulares de que trata esta Lei terminarão, si
multaneamente, com os das Juntas da respectiva Região, atualmente em exercício. 

Art. 5.0 - Fica criado, provisoriamente, nos Quadros de Pessoal da Justiça 
do Trabalho da 2."' Região, um cargo em com'i'ssão de Chefe de Secretaria, Sim
bolo 5C. 

Art. 6.0 - As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços admi
nistrativos e auxlliares da Junta de Conciliação e Julgamento criada por esta 
Lei poderão ser atendidas, se assim o solicitar o Tribunal Regional da 2."' Região, 
mediante redistribuição, com os respectivos cargos, de funcionários do Poder 
Executivo que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes 
de lotação dos órgãos a que pertencerem. 

§ 1.0 -A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão central 
do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, acompanhada de Indicação 
precisa do quantitativo indispensável de servidores, com as correspondentes 
categorias funcionais e respectivas atribuições. 
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§ 2.0 - Verificada a inexistência de servidores a serem distribuídos, poderá 
ser proposta a criação dos cargos necessários à lotação da Junta, observado o 
disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0, da Constituição Federal. 

Art. '1.0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2.6 Região 
providenciará a instalação da Junta ora criada. 

Art. 8.0 - A despesa para a execução desta Lei correrá à conta dos recursos 
orçamentários consignados à Justiça do Trabalho. 

Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

MENISAGEM N.0 97, DE 1974 
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 Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, o anexo Projeto de Lei que "cria na Justiça do Trabalho da 2.6 Região 
a Junta de Conciliação e Julgamento de São José do Rio Preto". 

Brasilia, 13 de março de 1974. - Emílio G. Médici. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/0133-B, DE 11 DE MARÇO DE 1974, DO MI
NISTRO DA JUSTIÇA 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Através do Oficio TST-12/74-GP-52, de 8 de f.evereiro último, o Presidente em 

exercício do Tribunal Superior do Trabalho encaminha a este Ministério, com 
Parecer favorável o Processo n.0 TST-12/74, no qual foi apreciado o pedido da 
Prefeitura Muni'ci'pal de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, rela
tivo à criação de uma Junta de Conc!Ilação e Julgamento com sede naquela 
cidade e jurisdição sobre os municípios pertencentes às Comarcas de São José 
do Rio Preto, catanduva, Mlrassol, Monte Aprazível, Nova Granada, José Boni
fácio e Tanabi. 
2. Ao examinar a farta documentação que instrui o processo, o Tribunal Su
perior do Trabalho veri'ficou que a pretensão do Município de São José do Rio 
Preto, aliás endossada pelo Presidente do Tribunal Regional da 2.a Região da 
Justiça do Trabalho, encontra amparo na Lei n.0 5.630, de 2 de dezembro de 
1970, que disciplina a matéria, dispondo: 

"Art. 1.0 - A criação de Junta de COnclllação e Julgamento está 
condicionada à existência, na base territorial prevista para sua. juris
dição, de mais de 12 mil empregados e o aju!zamento, durante três ano 
consecutivos, de pelo menos duzentas e quarent~ reclamações anuais. 

§ 1.o - Nas áreas de jurisdição onde já existam Juntas só serão 
criados novos órgãos quando a freqüência de reclamações, no período 
previsto neste arti'go, exceder, seguidamente, a mil e quinhentos pro
cessos anuais." 
•••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. A criação que se propõe da Junta de Conc111ação e Julgamento de São José 
do Rio Preto não só se justifica, como se faz necessária, pois virá beneficiar uma 
vasta ãrea de municípios e o número de empregados que neles labora forma 
uma clientela capaz de sobrecarregar os seus serviços. 
4. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada consi
deração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo 
projeto de lei' encaminhado à apreciação do Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de pro
rundoo respeito. - Alred/0 Buzaid, Ministro da Justiça. 

(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de 
Finanças.) 
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OFíCIO 
DO SR. PRliMmíRO-SEORlEl'Aa!O DA OAMARA. OOS iOEPWAiDOS 

- N.o 59/74, de 29 do corrente; comunicando a: aprovação do Projeto de Lei do 
senado n.o 25/74 (n.o 1.893-B/74, na câmara dos Deputados), que altera os va
lores retributivos das escalas de vencimentos dos Grupos de que tratam as Leis 
n.os 5.900, de 9 de julho de 1973; 5.903, de 9 de julho de 1973; e 5.975, de 12 
de dezembro de 19173, e dá outras providências. (iProjeto enviado à sanção em 
29 de abril de 1974.) 

PARECER N.0 120, DE 1974 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 21, de 1974 (n.0 1.807-B/19'74, 
na origem), que "altera a constituição e a oompetêncla do Conselho Mo
netário Nacional e dá outras providências". 

Relator: Sr. Amon de MeUo 
Nos termos do art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da República, 

através da Mensagem n.o 112, de 19 de março de 1974, submete à deliberação 
do Congresso Nacional o Projeto de Lel que "altera a constituição e a com
:petência do Conselho Monetário Nacional e dá. outras providências". 

O art. 1.0 do Projeto altera o caput do art. 4.o da Lel n.o 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, determfnando que a competência do Conselho Monetário 
Nacional será exercida em consonância com as dlretrizes estabelecidas pelo Pre
sidente da República. 

O art. 2.0 exclui da competência do Conselho Monetário Nacional a for
mulação da política de abastecimento, que passará para as áreas dos Ministros 
do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, dos Transportes e da 
Agricultura, sob a coordenação deste últi'mo e, também, de acordo com as di
retrizes que forem estabelecidas pelo P·residente da. !República. 

São alterados, pelo art. 3.0, a estrutura e o funcionamento do Conselho Mo
netário Nacional reduzindo o número total de membros do coleglacto e elevando 
para 3 (três) o número de representantes do setor privado e, de autra parte, 
mantendo a presença dos dlretores do Banco Central do Brasil às suas reuniões; 
sem direito a voto. 

O art. s.o do citado Projeto altera a constituição da Diretoria do Banco 
Central do Brasil, tendo em vista a nova estrutura do Conselho Monetário Na
cional, transformando o cargo de Superintendente Administrativo no de Diretor, 
cujo titular será responsável basicamente pela área de administração e de ati'
vidades melo do órgão, mantidos os mesmos vencimentos e vantagens anterior
mente fixados. 

Acompanha a Mensagem Presidencial uma Exposiçã•) de Motivos dos Mi
nistros da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral, que •bem esclarece 
O :l$SUnto. 

A. Iniciativa presidencial consa.gra me-elida coerente no .sentido de concllla·r 
instrumentos monetaristas e estruturalistas em prol de uma política econômica 
global e racional, para um crescimento econômico harmônlco, a fim de solu
cionar problemas e reduzir o custo social do desenvolvimento. 

Do exposto, .somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.o 21, de 1974. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1974. - Magalhães Pinto, P1·esidente -
Arnon de Mell\0. Relator - Paulo Guerra. - Renato Franco - Luiz Cavalcante -
Benedito Ferreira. 

PARECER N.0 121, DE 1974 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n,0 21, de 1977 
Relator: Sr. Virgílio Távora. 

O Senhor Presidente da República submete a deliberação do Congresso Na
cional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, Projeto de Lei que alter:t 
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último e de acordo com as diretrizes que forem estabelecidas pelo Pre
a Constituição e a competência do Conselho Monetário Nacional, e dá outras 
providências. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Coordenação 
Geral. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário, após 
tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Indústria 
e Comércio e de Finanças. 

Justificando a proposição do Chefe do Poder Executivo, dizem os Senhores 
Ministros na Exposição de Motiv·os: 

"Como .sa.be Vossa Excelência, na primeira metade deste século prevale
cia a idéia de que o setor real e o monetário da. economia deveriam fun
func.!onar em compartimentos estanques. Esse entendimento, decorrente 
dos conhecimentos da teoria econômica disponíveis à época, conduzia à 
presunção de que a política monetária afetava apenas o nível absoluto de 
preços, .sem qualquer interferência wbre a produção e o emprego. 

Dentro de.ssa concepção, entendia-se que o Banco Central devesse ter uma 
certa independência. Isolando-se a execução da política fiscal, o Governo 
não teria a facilidade de emitir papel-moeda para cobrir eventuais 
déficits verificados na execução orçamentária. 
C<lm o advento da "Teoria Geral", publicada por Keynes, em 1935, os 
analistas econômicos passaram a compreender que os setores real e mo
netário da economia eram fortemente interligados e interdependentes, 
uma vez que a politica monetária não apenas afetava o nivel geral de 
preços, mas também a produção, o emprego e a taxa de juros. Tornou
se, assim, visível que as políticas fiscal, monetária, salarial, cambial, de 
preços etc., como partes de um conjunto homogéneo que é a política 
econômica global, deveriam atuar coordenadamente, de acordo com as 
diretrizes e prioridades traçadas pelo Governo. 
A Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que criou o Conselho Mone
tário Nacional e o Banco Central do Brasil, conferindo atribuições ao 
Colegiado e ao Banco para manejo dos Instrumentos de política eco
nômica, so·freu demasiada influência da idéia de independência antes 
referida, com vistas, talvez, a oferecer continuidade à administração da 
política monetária. 
Ocorreu, entretanto, que a atuação do Conselho Monetário Nacional foi 
sendo ca.da vez m~s ampliada, competindo-lhe, inclusive, a :partir de 
1969, formuiar a Política Nacional de Aba:stecimento. 
Além disso, as transformações estruturais verificadas nos últimos anos 
na economia nacional aconselham uma revisão das atribuicões e da 
composição do Conselho Monetário Nacional e da organização do Banco 
Central do Brasil, visando a melhor adaptar esses órgãos às novas con
dições emergentes do próprio dinamismo do setor. 
sidente da República. 
A estrutura e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional são 
alterados pelo art. 3.o que, de um lado, reduz o número total de mem
bros do Colegiado, ao mesmo tempo em qu.e eleva para três o número 

No art. 1.0 , altera-se o caput do art. 4.0 da Lei n.o 4.595, de 31 de de
zembro de 1964, passando a.s atribuições de competência do conselho 
Monetário a ser exercidas .em obediência às diretrizes estabelecidas pe
lo Presidente da República. 
O art. 2.0 exclui da competência do Conselho Monetário Nac.!onal a 
formulação da política de abastecimento, que passaria a ser exercida. 
conjuntam.ente pelos Ministros do Planejamento e Coordenação Geral, 
da Fazenda, dos Transportes e da Agricultura, sob a coar( 1 · - · 
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de representantes do setor privado e, de outra parte, mantém a pre
sença dos diretores do Banco Central do Brasil às suas reuniões, sem, 
contudo, participarem da votação 
O art. s.o do antepr<ljeto altera a constituiçã<l da diretoria do Banco 
Central do Brasil, tend<l em vista a nova estrutura do Conselho Mone
tário Nacional, transformando o cargo de Superintendente Adminis
trativo, criado pelo referido Colegiada em sessão de 23 de agosto de 
1973 no de Diretor, cujo titular será resp<lnsável basicamente pela área 
de administração e de atlvidades-meio do órgão, mantidos <lS mesmos 
vencimentos e vantagens anteriormente fixadas." 

O Conselho Monetário Nacl<lnal, criado pela Lei n.0 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, tem visto sua competência se;: ampliada consideravelmente nos anos 
subseqüentes e, de 1969 para cá, passou a formular a Política Nacional de Abas
tecimento. 

O Projeto, em seu art. 1.0 , estabelece que as atribuições de competência do 
Conselho Monetário Nacional serão exercidas segundo as diretrizes fixadas ptllo 
Senhor Presidente da República. 

A Política Nacional de Abastecimento, nos termo.s do art. 2.o da proposição, 
é excluída da competência do Conselho Monetário Nacional, passando a ser exer
cida pel<ls MiniStros do Planejamento, da Fazenda, dos Tran.>portes e da Agri
cultura, sob a coordenação deste último, seguindo cllretrizes estabelecidas pelo 
Chefe da Nação. 

É reduzido o número de membros do Colegiada e eleva-se para três o nú
mero de representantes do setor primário, nomeados pelo Presidente da Repú
blica, entre brasileiros de reputação 1!1bada e notória capacld'ade em assuntos 
económico-financeiros. 

Mantendo a presença dos dlretores do Banco Central, nas reuniões do con
selho, o Pr<ldeto concede o direito de voto a<l Presidente do Banco. 

Pelo art. 5.0 do Projeto, o Banco Central passa a ter, além do Presidente, 
mais 5 (cinco) Diretores nomeados pelo Presidente da República e demissíveis 
ad nutum, respeitad'os os requisitos que menciona. 

A medida pr<lPQsta vem a:tender ao cumprimento das mll'tas esta~belecidas 
pelo Governo do eminente Presidente Ernesto Gelsel, no campo econômico
!financeiro. 

No que diz respeito à competência regimental da Camisão de Finanças, nada 
temos a opor ao projeto e, assim, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1974. - João Cleofas, Presidente -
Virgílio Távora, Relator - Ama.ral Peixoto - Fausto Castello-Branco - Wilson 
Gonçalves - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Ruy Carneiro - Dina.rte 
Mariz - Lenoir Vargas. 

Publicado no DCN (Seção li) de 30-4-74. 
O SR. PRESIDENTE (Paul,o Torres) -Do Expediente lido consta o Projeto de 

Lei da Câmara n.0 36, de 1974, de Iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que cria na Justiça d<l Trabalho da 2.~ Região a Junta de Conciliação e Julga
mento de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. 

Nos termos da alínea b do Inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a ma
téria receberá Emendas perante a Comissão de Serviço Público Civil durante 5 
Sessões Ordinárias. 

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Amon de Mello. 
O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sumamente hon

rado com a escolha do meu nome para ir.tegrar, como Obs,ervador Parlamentar 
e Representante do Senad<l, a Delegação do Brasil à XXVIII Sessão da Assem
bléia Geral das Nações Unidas, realizad•a em Nova I<lrque no segundo semestre 
do ano passado, Igualmente me distinguiram os companheiros de representação 
do cong'resso Nacional com o fazer-m,e Relator dos trabalhos a que assistimos. 



-687-

· Entre os problemas debatidos na Assembléia Geral e mencionados no meu 
Relatório, que, concluído em março último, deve ser divulgado em maio próximo, 
interessou-me vivamente, por motivos óbvios, o referente a Portugal que, con
siderando províncias ultramarln~ ~ COlónias de Angola, Moçambique e Guiné, 
não se julgava obrigado a cumprir as exigências da Carta anticolonialista de 
São Francisco e é alvo, por isso, d~ críticas e sanções da ONU. 

Ante os acontecimentos que agora se desenrolam no país amigo, pareceu-me 
oportuno ocupar a tribuna para transmitir à C~a impressões colhidas no de
sempenho de minha missão concernenteo à posição assumida pelo Governo de 
Portugal, e ainda relatar fatos e citar razões que influíram na transformação ali 
verificada. 

Colonialismo 

O colonialismo foi, realmente, item multo importante da agenda da Assem
bléia Geral. 

!Recorre-se que, ao terminar a Segunda Grande Guerra., em pllil'te travada 
na Afrlca ·e, como todas as guerras, acelerad·ora da evolução, dois terços da po
pulação do mundo e qu~e outro tanto da superfície da Terra eram colonizados. 
Ma.:; os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra, vitoriosos em 1945, já ha
viam assinado, quatro anos antes, em 14 de outubro de 1941, a Carta do Atlân
tico, comprometendo-se a respeitarem "o direito que tem cada p·ovo de escolher 
a forma de governo sob a qual deve viver", e defend·endo que "se restituam os 
direitos soberanos e o livre exercício do go\'erno aos povos que têm sido privados 
deles". 

Ao fundarem a ONU, cuidaram, então, o.o países vitoriosos de dar-lhe atri
buições que lhe permitissem modificar a situação do mundo no que diz respeilio 
ao colonialismo. E a Carta de São Francisco, que assinaram a 16 de junho de 
1945, bem exprime sua decisão, como se verifica do art. 53 do Capitulo IX: 

"Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias 
às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito 
ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, 
as Nações Unidas favorecerão: 
1. níveis mais altos de vida, traba.lho efetivo e condições de progresso e 
desenvolvimento económico e social; e 
2. o respeito universal e efetlvo aos direitos do homem e da.:; liberdades 
fundamentais para todos, S·Sln distinção de raça, sexo, língua ou religião." 

Para a ONU dar cumprimento a semelhante tarefa, reza o art. 73 do Capí
tulo XI da Carta que os Estados-Membros responsáveis "pela administração de 
territórios, cujo.o povos não tenham atingido a plena capacidade de se gover
narem a si mesmos", "aceitam, come. missão sagrada, a obrigação de promover, 
no mais alto grau, o bem-estar dos habitantes desses territórios e, para tal fim, 
se obrigam a: ' 

1. assegurar, com o devido respeito à cultura dos po·vo.o interessados, o 
seu pr·ogresso politico, ·econômico, social e educacional ( ... ) ; 
2. desenvolver sua capacidade de governo próprio, tomar devida nota 
das aspirações politicas dos p·ovos, e auxiliá-los no desenvolvimento pro
gressivo de suas Instituições politicas livres ( ... ) ; e 
3, transmitir regularmente ao Secretário-Geralinf.o·rmações estatísticas 
ou de outro caráter relativas às condições económicas, sociais e educa
clonais dos territórios." 

Informações e Desenvolvimento 
Em obecUência a esse dispositivo·, logo em 1946 a Inglaterra, os Estados Uni

dos, a França, Bélgica, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca e Holanda comu
nicaram à ONU o número e nomes de territórios sob sua administração - colô
nias, protetorados, departamentos ultramarinos, estados associados - e passa
ram a enviar-lhe informações sobre eles. 
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Assim, os Estados~Membros, que não outorgaram imediata Independência 
à.s suas colónias, se submeteram às determinações da Carta, isto é, se submete
ram a mandar informações à ONU e a assumir a obrigação de, como adminis
tradoras dos territórios, "promoverem medidas construtivas de desenvolvimento, 
incentivando a pesquisa, bem como cooperarem com outros países e, quando 
e onde fosse apropriado, com entidades lnternacional..l especializadas, objetivan
do a realização prática dos propósitos de ordem social, económica ou científica". 

Declaração de Independência 

Ainda em 1950, proposta por 43 Nações da Africa e ÁSia a "Declaração sobre 
a Outorga da Independência aos Países e Povos Coloniais", foi ela, a 14 de de
zembro, aprovada, em todos os sew termos e sem nenhum voto negativo, por 89 
votos e 8 abstenções (Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha, 
Austrália, Africa do Sul, Repúbl!ca Dominicana), e transformada na Resolução 
n.o 1.514 (XVJ. 

!Ressaltando a necessidade e urgência: de "acabar incondicionalmente com o 
colonialismo, em todas as suas formas e manifestações", a Declaração dispõe: 

"1. A sujeição de povos à dependência, dominação e exploração estran
geiras constitui negação dos direitos fundamentais do homem, é contrá
ria à Carta das Nações Unidas e compromete a causa da paz e da co
operação mundiais, 
2. Todos os povos têm o direito de livre determinação, e, em virtude 
desse direito, eles escolhem livremente seu estatuto político como livre
mente promovem seu de.sem'Olvimento económico, social e cultural. 
A falta de preparo nos domínios políticos, económico-social ou no do 
ensino não deve ser jamais tomada como pretexto para retardar a in
dependência." 

:No dia seguinte, 1'5 doe dezembro de 1960, aJprovou a Assembléia Geral a Re
solução n.0 1.541, contendo doze "Princípios que devem guiar os Estados-Mem
bros no determinar se existe ou não obrigação de transmitir informações, se
gundo o art. 73, letra e, da Carta". Definia a Resolução a responsabilidade dos 
Estados que "administravam territórios geograficamente separados e etnicamente 
e;ou culturalmente distintos deles, exigindo-lhes comportamento e providências 
que acelerassem a autodeterminação e a independência dos mesmos". 

Emancipações 
Desde a fundação da ONU, e sobretudo depois da Resolução n.O 1.514 (X.V), 

numerosos territórios dominados se emanciparam e se transformaram em Esta
dos independentes, entre os qua!..l, na ÁSia, a índia, Shri-Lanka, Paquistão, Laos, 
Clngapura, Malásia, Fllipinas, Khemer, Indonésia, Floji; no Oriente Médio, Jor
dânia, Oman, Emirados Arabes Unidos, República Democrática do Yemen; na 
Africa, Marrocos, Algéria, Tunísia, Líbia, Mauritânia, Mali, Níger, Tchad, Sudão, 
Senegal, Alto Volta, Dahomey, Nigéria; Camarões, República Central Africana, 
R.ewanda, Uganda, Kênia, Somália, Malawi, Madagasear, Botswana, Tanzania. 
Zâmbia, Zaire, Burundi, Congo, Gabão, Togo, Guiné Equatorial, Ghana, Costa 
do Marfim, Sierra Leone, Guiné, Gâmbia, Lesotho, Mauricius. 

Portugal e ONU - 1956-1960 
Ingressando Portugal na ONU em 1955, a 24 de fevereiro de 1956, o Secretã.

rlo~Geral das Nações Unidas lhe dirigiu carta, bem como aos demais dezessels 
novos Estados-Membros, na qual lembrava as obrigações exigidas pelo Capitulo 
XI dos que possuíssem territórios não~autõnomos. Respondeu-lhe Portugal que 
seus territórios eram províncias ultramarlr.as, partes integrantes da Metrópole, 
não sujeitos, portanto, àquelas determinações. 

Nomeou, então, a Assembléia Geral Comissão Especial para estudar o assun
to, e as suas conclusões, apresentadas em 1960, foram contrárias ao ponto de 
vista do governo português: não eram autónomos os territórios ultramarinos de 
Portugal - o Arquipélago de Cabo Verde, a Guiné Portuguesa, as nhas de São 
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Thomé e Príncipe e suas dependências, Angola, inclusiv.e Cabinda, Moçambique, 
Goa e dependências, chamadas Estado da índia, Macau e dependência, e Timor 
e dependêncla.s. Ante tais conclusões, a ONU pediu mais uma vez ao Governo da 
Portugal, informações sobre a administração de seus territórios, mas a resposta 
não variou: sendo eles províncias ultramarinas, integrantes da Nação portuguesa, 
não se lhes aplicavam as determinações do Capítulo XI da Carta. A Ass·embléia 
Geral não se conformou, entretanto, com c entendimento e decisão de Portugal, 
e permaneceu defendendo "o reconhecimento do direito dos habitantes dos ter
ritórios de conquistarem sua autodeterminação, seu autogoverno ou indepen
dência". 

1961 
Em 1961, constituiu a ONU outra Comissão Especial, agora para estudar dl

retamente a situação do..; territórios portugueses. O resultado desses estudos cons
ta de relatório no qual se lê que a "fundamental insatisfação do povo dec::u-rc 
da relação essencialmente colonial entre os territórios e Portugal, que objetiva 
impor à população indígena a cultura .e a cidadania portugue~as e que nega 
oportunidades para o desenvolvimento de sua personalidade e a realização de 
suas aspirações. Enquanto Portugal insl.5te em afirmar que os territórios são 
províncias ultramarinas, a maioria dos habitantes indígenas não tem Ds m.e:
mos direitos civis e políticos dos habitantes de Portugal, e em muitos do..; terri
tórios eles têm sido submetidos à prática de trabalho forçado". 

A Assembléia Geral da ONU reafirma nesse mesmo ano o princípio do direito 
dos povos dO.l territórios à autodeterminação e independência e insiste com c.J 
Governo de Portugal "para negociar a transferência de poder com os r.epresen
tantes dos Partidos políticos lá existentes, e logo depois dar a independência aos 
territórios" 

Ainda em maio de 1961, 44 Estados-Membros, da Africa e da Asia, pleitea
ram que o Co·nselho de Segurança das Naçõe..J Unidas se reunisse com o fim de 
tratar do caso de Angola, para onde o governo português havia mandado em 
abril grandes forças militares. "Os massacr.es continuam - declaravam os Dele
gados africanos e asiáticos - os direitos humanos estão sendo continuamente 
desrespeitados; a situação constitui grave ameaça à paz e à segurança interna
clonais". 

1962 
Em 14 de dezembro de 1962, a Assembléia Geral das Nações Unidas condenou 

a atitude de Portugal e o convidou a "urgentemente tomar medidas no sentido 
de reconhecer o direito dos territórios à autodeterminação e à independência; 
cessar todo ato de repressão; promulgar uma lei de anistia polít'ca; criar con
dições que permitissem o livre funcionamento dos partidos políticos negociar 
com os repr.esentantes desses partidos com vistas à transferência dos poderes a 
instituições livremente eleitas; e, imediatamente depois, promover a independên
cia de todos estes territórios". 

Portugal não atendeu ao apelo da ONU e se calcula que em 1963 já tivesse 
40.000 homens em armas na luta contra Angola. 

1963 
Em meados de maio de 1963, a Guiné Portuguesa entrou em guerra contra 

Portugal a sessenta quilómetros de Bissau, capital da Colônia e seu porto prin
cipal. os combates, segundo então declarou o Ministro da Defesa, já afetacam 
5.200 km2 dos 31.125 km2 de superfície da Guiné. 

Em 31 de julho de 1963, é o Conselho de Segurança que, considerando estar 
"a situação nos territórios portugueses perturbando seriamente a paz e a segu
rança na Afrlca", solicita a Portugal que "com urgência cumpra as an terlores 
recomendações da Assembléia Geral', e no mesmo tempo. faz apelo a todos o; 
Estados no sentido de se absterem de dar ao governo português qualquer assis
tência que o fortaleça para continuar a repressão ao povo dos territórios assim 
como lhes encar.ece medidas que impeçam a venda e suprimento de armas e 
equipamento militar a Portugal. Isso em 1963, há onze • · r. 
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Insistindo em que a política do governo português nos territórios "era con
trária aos princípios da Carta e estava perturbando a paz internacional e a se
gurança", o conselho de Segurança secunda o pedido já feito pela Assembléia: 
Geral a Portugal para que cesse imediatamente todos os atos de repressão; esta
beleça condições que permitam o livre pronunciamento dos partidos políticos; 
negocie com os representantes autorizados de tais Partidos e conceda indepen
dência aos territórios, de acordo com as aspirações de seus povos. E também re
nova a solicitação da ONU a todos os Estados-Membros no sentido de que não 
permitam a venda a Portugal de qualquer arma e equipamento militar que possa 
ser usado contra os territórios dominados. . 

A decisão é prave, vale insistir, porque vem do Cons·elho de Segurança, e no 
Conselho de Segurança as decisões somente são tomadas, como já disse, quando 
não a veta um de seus cinco Membros Permanentes -os Estados Unidos, a União 
SOviética, a Inglaterra, a França e a China. 

Nesse mesmo ano de 1963, surgem contra Portugal novas medidas da ONU: 
em 24 de julho, o Conselho Econômico e Social o excluiu da Comissão Econômica 
para a Africa, e, em agosto, dado a retirar-se da Conferência das Nações Unidas 
sobre Turismo e Viag·ens Internacionais, que se realizava em Roma. 

1964 

Também na Quarta Reunião Regional de Navegação Aérea entre a Afrlca e 
o Oceano índico, paraninfada pela Organização de Aviação Civil Internacional 
(OACil, a igualmente realizada em Roma, no mês de novembro de 1964, modi
ficou-se o quadro de exploração aérea para a região, a fim de suprimir todas as 
ligações entre trinta Estados africanos e Portugal e seus territórios da África. 

Em julho de 1964, Bissau, na Guiné, está isolada, dividida em duas. 

1965 

Em 1965, a Assembléia Geral, ao mesmo tempo que r·econhece a legitimidade 
dos Movimentos !l.frlcanos de Libertação de Angola, Moçambique e Guiné, dirige 
apelo às instituições especializadas das Nações Unidas, como o Banco Interna
cional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e o Fundo Monetário Interna
cional, a fim de que se abstenham de conceder a Portugal ajuda financeira, eco
nômica e técnica, enquanto ele não aceite a Declaração de Outorga de Indepen
d-ência. E mais: recomenda aos Estados-Membros que contra ele estabeleçam boi
cote diplomático e comercial e que não consintam lhe sejam vendidas armas ou 
fornecido equipamento militar. 

1966 

Em maio de 1966, a Assembléia Mundial de Saúde, órfão executivo da Orga
nização Mundial da Saúde, "suspendeu o direito de Portugal participar de suas 
atividades regionais na África, até que lhe fosse fornecida prova de sua vontade 
de se submeter às Resoluções das Nações Unidas". 

Em 22 de junho desse mesmo ano de 1966, o Comitê Especial da ONiU, como 
jã o fizera o Conselho de Segurança pede a todos os Estados-Membros, especial
mente aos aliados militares de Portugal, que cessem "qualquer assistência ao 
Governo de Lisboa que lhe permita prosseguir na repressão que exerc·e sobre os 
te'l'rltórios africanos, bem como que impeçam a venda e fornecimento de armas 
e material militar ao País". 

Em novembro de 1966, a Conferência Geral da UNESCO "decidiu não dar 
nenhuma ajuda a Portugal no domínio da Educação, da Ciência e da Cultura, 
e não o convidar a participar de conf·erência e outras atividades pertinentes à 
UNESCO, enquanto ele não renunciar à sua política de dominação colonial e 
.Je discriminação racional'. 

Confirmou também a Conferência Geral da UNESCO a "decisão tomada em 
1065 pelo seu Conselho Executivo de não mais convidar Portugal a assistir às 
reuniões dos seus órgãos". 
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Considerando a política colonial portuguesa "um crime contra a humani
dade , e uma grave ameaça à paz e à segurança internacional", a Assembléia
Geral de 1966, encarece a todos os Estados-Membros "que dêem aos povos dos 
territórios sob a dominação de Portugal, na sua luta para conquistarem a auto
determinação e independência, todo apoio moral e material necessârio à r-es
tauração de seus inalienâvels direitos", e reconhece a legitimidade da luta deles 
para conquistâ-los. Chama, por fim, a atenção do Conselho de Segurança para 
a "grave situação nos territórios sob dominação portuguesa". 

1968 
Tendo em vista a mudança d·s governo em Portugal, a Assembléia Geral 

enviou-lhe em 1968 novo apelo para que cooperasse com a ONU no sentido da 
autodeterminação dos territórios, mas o apelo não foi atendido pelos novos dir!
gentes da Nação, com o afastamento de Salazar. 

A Assembléia Geral, continuando pr·eocupada com o problema, jâ agora con
dena "a crescente colaboração entre Portugal, o regime de minoria racista da 
Africa do Sul e o regime racista ilegal da Rodésia do Sul" como "um plano para 
perpetuar o coloniallsmo e a opressão na Africa do Sul". E lembra ao gov·srno 
português que trate os prisioneiros feitos no conflito armado como prisioneiros 
de guerra, de acordo com a Convenção pe Gênova de 1949. 

1969 
Em novembro de 1969, a Assemb'éia Geral aprovou o ma:nife.3to da Organi-

zação da Unidade Africana sobre a situação colonial da Africa, no qual se lê: 
"Em Moçambique, em Angola e na 1Gulné dita portuguesa o problema fun
mental que se coloca não é o da racismo, mas, antes a pretendida exis
tência de Portugal na Africa. Na realidade Portugal estâ situado na 
Europa. . . Nenhuma Lei votada por um Parlamento em Portugal pode 
fazer da Africa uma parte da Europa." 
"Os povos de Moçambique, de Angola e da Guiné dita portuguesa pedem 
que seja reconhecido e aceito pelo Governo de Portugal o princípio da 
independência, baseado no regime majoritârio. Durante numerosos anos, 
as populações dos territórios têm solicitado que se promovam discussões 
a respeito. como, entretanto, seu pedido sempre foi ignorado, eles come
çaram a lutar de armas nas mão;. Se Portugal mudasse sua política e 
aceitasse os princípios da autodeterminação, nós, então, exortaríamos os 
Movimentos de Libertação a renunciarem à luta armada e a contribuí
rem para a transferência pacífica do p·Od·er ao povos dos territórios 
africanos." 

Ainda em 1969, a Assembléia Geral estendeu o apelo. que jâ fizera aos E.sta
dos-Membros, de ajuda aos povos dos territórios submetidos também às agên
cias especializadas e outros órgãos do sistema da Naçõ·e un:das, solicitando-lhes 
que "aumentem, em cooperação com a Organização dos Estados Africanos, sua 
assistência moral e material, inclusive financeira, àqueles povos". 

Ampliou, assim, a ONU, o conceito de direito inalienável dos povos coloniais 
à a:utodeterminação e à Independência, reconhecendo-lhes a legitimitadade da 
luta. o direito inerente de combaterem "por todos os meios necessári·os de que 
possam dispor" os países que os submetem. 

1970 
Em 1970 - 10.0 aniversârio de Declaração de Outorga da Independência _ a 

Assembléia Geral da ONU renovo a todos os Estados sobretudo aos membr·os da 
OTAN, a sollcitação para que não dessem nenhuma colaboração às forças portu
guesas de terra, ar e mar, porque essa colaboração dificultaria a realização dos 
objetivos da Decla.ração de Descolonização. A resposta da OTAN foi que não for
neceria armas e equipamentos a Portugal para uso nos territórios africanos. 

Ainda em 1970, a Assembléia Gera' condeno•u, mais uma vez, a recusa per
sistente de Portugal em aceitar a Declaração de Outorga da Ind·ependência bem 
como a guerra colonial que ele faz contra os povos dos te1 · · E d·e 
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novo a Portugal que não prosseguisse nos atas de repressão, e, em particular, que 
tratasse os lutadores da liberdade, capturados nos territórios, de acordo com a 
Convenção de Gênova de 1949 referente ao tratamento dos Prisioneiros de Guer
ra; que respeitasse a Convenção de 1949 relativa à Proteção de Pessoas Civis em 
tempo de Guerra assim como que não usasse métodos de guerra químicos e bio
lógicos, contrários ao Protocolo de Gênova, de 1925. 

Encareceu também dos Estados-Membros medidas efetivas para acabar com 
todas as práticas que exploram os territórios e s·eus povos, e para desencorajar 
pessoas e empresas a participarem de quaisquer atividades ou planos que pudes
sem impedir ou dificultar a independência dos territórios, e particularmente so
licitou que fosse retirada qualquer associação nos Projetas Cabora Bassa, em 
Moçambique, e Cunene, em Angola. 

1971 
Em dezembro de 1971, a Assembléia Geral condenou "o lndiscrlmlnado bOm

bardeio de civis e a cruel e Indiscriminada destruição de aldeias e propriedades 
pelas forças militares portuguesas em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau", ape
lou a Portugal pa:ra não permitir o uso de substâncias químicas nas suas guerras 
coloniais e novamente insistiu com todos os Estados-Membros, especialmente os 
integrantes da OTAN, que continuam a ajudar Portugal, para que lhe retirassem 
qualquer assistência que lhe possibllitasse continuar a luta armada nos terri
tórios. E. por fim. encar·eceu de Portugal as seguintes providências: 

"Imediato reconhecimento dos direitos dos povos à autodeterminação e à 
independência; imediata cessação das guerras coloniais e de todos os atas 
de repressão nos territórios, de onde d·evem se·r r·etiradas ·essas forças mili
tares; proclamação de uma incondicional anistia política, restauração dos 
direitos democráticos e políticos e transferência de todos os poderes às 
instituições locais livremente eleitas; libertação de todos os prisioneiros; 
e cessação de todos QS ataques a países soberanos e vizinhos dos territó
rios dominados, em virtude dos quais Portugal já havia sido várias vezes 
advertido pelo Conselho de Segurança." 

1972 
Em fevereiro de 1972, reunido em Addis Abeba, o Con.selho de Se·gurança 

condenou Portugal por recusar-se a cumprir as Resoluções da ONU e lhe fez 
apelo para terminar as guerras coloniais e transferir o poder aos representan
tes dos povos dos territórios, insistindo mais uma vez com todos os Estados
Membros para proibirem qualquer ajuda a Portugal que o capacitasse a pros
seguir na sua repressão, além de impedirem lhe fossem fornecidas armas e 
equipamentos militares. 

Em 22 de novembro de 1972, ainda o Conselho de Segurança aprovou por 
unanimidade a Resolução n.O 322, que reconhece o direito dos povos dos terri
tórios portugueses à autodeterminação e à independência. 

XXVIII ASSEMBIIÉIA·GERAL 

Srs. Senadores, relacionei as decisões tomadas pela ONU ao longo de sua 
existência:. Observador Parlam·entar à XXVILI Sessão da Assembléia Geral reu
nida em 1973, permito-me também referir quanto a respeito do coloniàl!smo 
português nela se verificou e especialmente na sua Quarta Comissão à qual 
está afeto o problema dos territórios não-autônomos. ' 

Ao ·Projeto de Resolução sobre "credenciais d•os representan.tes no vigésimo
oitavo período de sessões da Assembléia Geral, o Congo, a: Guiné, Madagascar, a 
República Unida da Tanzânia e o Senegal apresentaram a seguinte ementa: 

"Aprova as credenciais dos representantes de Portugal, cQnsiderando que 
eles representam Portugal como existe dentro de suas fronteiras euro
péias, e que não representam os territórios sob dominação portuguesa d·e 
Angola e Moçambique nem podem representar a Guiné-Bissau que é um 
Estado independente." 
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A ementa foi Ilda pelo representante de Tanzânia, que manifestou sua con
fiança e a esperança na aprovação dela, porque repousam "na: justiça da li
berdade e dignidade humana dos povos de Angola e Moçambique". 

O representante de Portugal combateu vívavente a ementa, acentuando que 
"Portugal é, pela próprla natureza de sua tradição, história e vocação, um país 
que sempre se dedicou à tarefa de unir raças, r·eligiões e cultura e eliminar as 
jiferenças que separam os homens". 

A ementa foi aprovada por 93 votos contra 14, com 21 abstenções. 
O representante da Suécia, depois de votar pela ementa, pediu a palavra 

e destacou que "é bem conhecida a posição do meu país no que se refere à 
questão do domínio coloníal de Portugal na Africa, pois tem sido invariável o 
seu apelo ao direito dos povos dos territórios sob a dominação portuguesa ao 
exercício de l!vre determinação e à independência". 

Condenação 

O Presidente da Quarta ComiSsão, Embaixador Dlaz Gonzales, da Ven·ezuela, 
con•denou em palavras dura,s o colonialismo, recordando que foi da América La
tina que, com Bolivar, partiu, em 1810, o primeiro grito contra ele. 

O Presidente do Comitê Especial dos 24, encarregado d·e estudar a situação 
dos territórios portugueses, propôs, e foi aprovado, que se dirigissem convites aos 
"Movimentos de Libertação Naciona:l" d'e Angola. Moçamb!:que e Guiné para 
que designassem representantes a fim de participarem, como Observadores, dos 
trabalhos da Quarta Comissão, pagas pela ONU suas despesas de transporte e 
de permanência: em Nova Iorque. Quero dizer que, enquanto a ONU nega cre
denciais a Portugal, para representar o Movimento de Libertação das Colôn!as, 
paga as passagens e a permanência, em No·va Iorque, dos representantes desse 
movimento pa:ra comparecerem às reuniões da ONU. 

Ainda na Quarta Comissão, as Delegações nórdicas apresentaram Projeto 
criando Comissão Especial para fazer investigações sobre a notícia de massacre 
de a:frícanos pelas tropas portuguesas em Moçambique, e o Projeto foi aprovado 
em votação nominal por 103 votos contra 3 - Portugal, Espanha e Estados 
Unidos - com 16 abstenções. O Brasil não participou da votação. 

Independência de Guiné-Bissau 
A 24 de setembro de 1973, foi proclamada a Repúbl!ca da Gu!né-Bissa:u por 

uma Assembléia Nacional, eleita em escrutínio dlreto e secreto. em junho de 
1972, por mais d·e 80.000 eleitores, havendo o PAIGC Partido Africano Pela In
dependência da Guiné Bissau e de Cabo Verde d'a-do, antes, aos eleitores cursos 
de Educação Política. No dia 27 desse mês, a Missão de Portugal na ONU dis
tribuiu nota à Imprensa, declarando que se tratava de uma "independência fic
tícia, desprovida: de qualquer fundamento legal e moral" e que o DAIGC não 
controlav·a "nenhuma parte do território da Província'. 

Ao início da: XXVIII Assembléia Geral, foi feita a comunicação do acon
te,c!mento à Quarta Comissão da ONU, e a Guiné Portuguesa logo retirada: da 
llsta de territórios coloniais sob exame dela, reconhecendo-se-lhe, assim, de ime
diato a independência. 

A seguir, o grupo lllfr!cano propôs a inclusão de um novo !tem na agend•a 
dos tra;balhos da Assembléia Geral. 

"Ocupação ilegal pelas forças m!!ltares portuguesas de certos setores de 
Repúbl!ca de Guiné-Bissau e atos de agressão por elas cometidos contra 
o povo da Repúbllca." 

O Item foi incluído na Ag,enda da Assembléia Geral e a 2 de novembro, dis
cutido pelo Plenârio, submetido a: votação e aprovado por 93 votos a 7, com 30 
abstenções, transformando-se, na Resolução n.o 3. 06,1 (XXVIII). 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." me permite um aparte? 
o SR. ARNON DE ' I -
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O Sr. Luiz Cavalcante - Estou ouvindo o discurso do meu nobre conterrâneo, 
com a maior atenção. Ouço-o. e fico a lamentar que ~ ON1J não de·fenda, com a 
mesma veemência com que defende as colónias d'e Portugal, não def·enda o rol 
de nações que vivem subjugadas a uma grande potência européia, numa: forma 
de colonialismo tão execrável ou mais ainda do que o colonialismo português. 
Multo grato pela oportunidade desse registro. 

O SR. ARNON DE MELLO - V. Ex.a, nobre Sena:dor Luiz Cavalcante podia: 
dizer-me a que potência européia .se refere? 

O Sr. Luiz Cavalcante - É, obviamente, sabltlamente, indiscutlve~mente, a 
potentíssima Rússia. 

O SR. ARNON DE M!ELLO - Eu não gostaria de me desviar do assunto de 
que estou me ocupando na tribuna. mas respondo com prii:Zer em ·breves pala
vras a v. Ex." Estiv·e há poucos anos na União Soviética, na Iugoslávia, na Ro
mênla e em vários países europeus. Acho, lamento dizê-lo, que V. Ex.a ou se 
acha mal informado ou multo apaixonado quando aflrm~ que numerosas nações 
européias estão submetidas à União Soviética. Na ONU, por exemplo, as pro
paslções apoiadas pela URSS nem .sempre contam com a ~provação do Plenário. 
Isso quer dizer que ela não tem, no plano internacional, o poder que V. Ex." 
supõe. 

O Sr. Luiz Cavalcante - v. Ex." diz multo bem: estou apaixonado, apaixo
nadíssimo pela Llberd~de. 

O SR. ARNON DE MELLO - Multo obrigalio a V. Ex." pelo aparte. 

Declaração da Inglaterra 

Sr. Presidente, os debates sobre a matéria do item proposto pelo grupo afri
cano rustraan bem a situação, evid:encl~ndo como Portugal esta solitário na Or
ganização das Nações Unidas. Não .são apenas os africanos e asiáticos que se 
manifestam contra ele, mas os europeus e americanos, numa: impressionante 
unanimidade condenadora do colonialismo. 

Antes da votação e depois dela, falaram numerosos oradores - os que vo
taram ~favor, os que se abstiveram e os que votaram contra o projeto -, cada 
qual mais empenhado em esclarecer que seu Pais !ilscorda da posição colonia
lista de P·ortugal, e fazendo ouvidos de mercador às palavras do Delegado por
tuguês, que foi dos primeiros a usar d~ Tribuna para re!llfirmar ser fictícia a 
independência da Guiné-Biss·au. 

Mesmo o Delegado da Inglaterra, Sr. Worsley, que foi um das sete que vo
taram contra a proposição, lamentou a intransigência de Portugal em não 
aceitar a:s d·eterminaçóe.s do Capítulo XI lia carta da ONU e produziu, entre 
outras, as seguintes considerações: 

"Nada fazemos para a:polar Portugal na sua politica colonial. Ao con
trário, e o temos fl'eqüentemente demonstrado, nós nos afastamos dessa 
política. Meu governo tem sempre afirmado, tanto às Nações UnLdas co-mo 
diretamente ao governo português, a sua forte convicção de que Por
tugal se apressará em tomar quanto antes medidas no s·entido de con
ceder ~utodeterminação aos povos dos territórios africanos, de acordo 
com os direitos e desejos deles. Este ainda é nosso ponto de vista. con
vidamos, :pois o gov·erno de Portugal a seguir o exemplo dBJqueles outros 
velhos poderes coloniais, cujas antigas dependências em Africa e em 
outros pontos do mundo são agora Estados soberanos e independ·entes 
representados nesta Assembléia. Temos insistido com o governo de Por
tuga:l para a-bandonar a alegação de que seus territórios são partes in
tegrantes da metrópole do País. e concordar em que as obrigações e 
responsabilidades impostas pelo Capítulo XI d'a Carta se aplicam a ele 
como administrador de territórios não-autónomos. Lamentamos que Por
tugal, País ao qua! nos ligam tantos laços históricos, persista em política 
que consideramos tão errada:. Deploramos profundamente o fato de que, 
tentando resolv·er problemas de seus territórios coloniais, Portugal aja 
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claramente nesses territórios de forma excessiva através do uso de me
didas militares, em vez ãe escolher a estrada construtiva do diálogo e 
do desenvolvimento político." 

Bélgica 

O debate, srs. Senadores, foi realmente emocionante, constituindo-se, afinal, 
em caloroso apelo do mundo ao governo português para que modifique sua po
sição. 

Também o Sr. LOngerstrey, Delegado da Bélgica, Pais que possuía territó
rios africanos hoje emamcipados e cujo voto fol de abstenção, usou da palavra 
para condenar a intransigência de Portugal: 

"Lembro que meu Pais votou a favor da Resolução n.0 322 do Conselho 
d'e Segurança, llidotada unanimemente c;m 22 de no-vembro de 1972, re
conhecendo o direito dos povos dos territórios portugueses à autodeter
mlna'Ção e à Independência. Somos forçados a lamentar mais uma vez 
que Portugal tenha permanecido indif·erente aos apelos que lhe dirigiu 
há um ano o Conselho de Segurança. Na realidade, longe de entrar em 
negociações com representantes dos povos administrados, Portugal con
tinua a fazer contra: eles uma guerra sem elevação." 

Os Países Nórdicos 

Hav·endo igualmente se abstido de votar por motivos de técnica juridica, o 
Delegado da Suécia, Mr. Rydsch, esclareceu, em nome do grupo das Nações es
candinavas: 

"Tenho a honra: de falar por todos os cinco países nórdicos. os governos 
da Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia já em muitas oca
siões expuseram aqui os mesmos pontos de vista ,sobre a situação em 
Guiné-Bissau, evidenciando-se nossa posição também em forma: concreta, 
como, por exemplo, ao ampliarmos o nosso apoio e a nossa assistência 
ao PMGC. Os governos e os novos nórdicos vêm acompanhando com pro
fundo interesse e simpatia os progressos verificados em Guiné-Bissau, 
tamto antes como d'epols da proclamação da sua Independência, há pouco 
mais de um mês. Os esforços de seu povo para obter a autodeterminação 
e independência contam com o nosso entusiástico apoio. ObServamos 
particularmente com admiração o estabelecimento ali de uma adminis
tração civil e o desenvolvimento do processo politico, com a realização 
de eleições. Condenamos a contínua repressão e a Intransigência por
tuguesa em Guiné-Bissau." 

Austrália 

Falou depois o Delegado da Austrália, Sir Laurence Mcintyre: 

"Nossa abstenção não indica qualquer ol>jeção à Independência: da Guiné
Bissau. Ao contrário, a Austrália votou a favor d'a inscrição do Item 107 
na ordem da Agenda dos nossos trabal'hos, entre outras razões porque 
considera que os reclamos da Guiné-Bisse:u devem merecer todas as 
atenções das Naçõee Unidas. Acreditamos que a voz dos povos da Alfrica 
em busca d·e liberdade, a que têm direito, e contra a dominação e explo
ração colonial, precisa ser ouvLde: nas Nações Unid'as para fortalecer-lhes 
a certeza de que seu futuro s·erá alcançado com a paz, a dignidade e o 
respeito humano. 

A fundamental correção das aspirações e objet!vos dos Mov-imentos de 
Libertação Naciona:l, que lutam pela liberdade dos povos africanos contra 
o co}onialismo português, necessita do reconhecimento gera.!. A Austrália 
reconhece essa correçiio, e os Movimentos de Libertação contam com o 
nosso firme apoio, Neste espírito. não está excluída por nós a esperança 
de um contato bllateral com o "PE · · · da · · · · 

.. 
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Holanda 

o Delegado da Holanda, Mr. Fachs, assim se exprimiu: 
"Meu governo já tornou abundantemente claro que apoiará todos os es
forços visando à eliminação o mais cedo possível dos remanescentes do 
colonial!smo. Quanto particularmente à questão dos territórios portu
gueses na A!frlca, o Governo da Holanda acredita fortemente que Por
tugal reconhecerá o direito dos povos desses territórios à autodetermi
nação." 
"Expondo as razões da nossa abstenção - continua: o Dele.gaáo da Ho
landa - estimaria dirigir novo apelo à Delegação. de Portugal. Ainda 
que considere que já é tard·e, eu pediria aos seus membros reconhecerem 
que os tempos mudaram e que os anacronismos polític·os não têm futuro. 
Insistimos com Po·rtugsl para que mude utgentemente sua posição, e 
da confrontacão armada passe para o diálogo paciifico e desejado, ob
jetivando a éonstrutiva descolonização na base do direito à autOdeter
minação dos povos dominados. Nosso apelo é feito para ser tomada uma 
declsã.o com a maior urgência, porque, a nosso ver, não são somente 
os destinos de Portugal e de suas colónias que estã.o em jogo. A d·emora 
ou falta de Portugal em adotar a ação apropriada: e imaginosa requerida 
pelo espírito dos nossos tempos pode levar a conflitos "o mundo todo, 
com conseqüências incalculáveis", como disse aqui o Ministro das Re
lações Exteriores da Holanda." 

Entendimento 
No discurso de que são citadas essas palavras, pronuncia-do a·o ensejo do 

debate geral da: ONU, a 20 de setembro de 1973, o Sr. Van der Stõel, Chanceler 
da Holanda acentuou que seu país "apoia os reclamos áe llvl'e determinação 
dos povos da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique" e que "as notícias recentes, 
especialmente de Moçambique, têm preocupado grav·emente a Holanda". '':Meu 
Governo - acrescenta - insiste mais uma VI!!Z com Portugal para que chegue 
a um entendimento com esses povos e estabeleç:t com eles um novo r.elacio
namento". 

Estados Unidos 
Mr. Evans, Delegado dos Estados Unidos, qu.e votou contra a Resolução, ob

servou: 

"De há multo tempo nós vimos d·efendendo o direito de todos os homens 
- e, permitam-me enfatizar, o direito de todas as mulheres também 
- a t·er voz no governo de seu País. Membros da minha deJ.egação têm 
consta:ntemente manifestado aqui a crença muito profundo do Governo 
dos Estados Unidos em que os povos que não obtiveram autogoverno 
terão oportunidade de breve exercitar sua autodeterminação. Em tais 
condições, minha Delegação se sentiu particularmente ferida com as 
contínuas queixas de que os Estados Unidos ajudaram os eSf•orços mili
tares portugueses no continente a.fricano. Como antes .lá dissemos muitas 
V·ezes, e agora repito, os materiais e equipamentos militares dados pelos 
Estad<ls Unidos ao Gove·rno de Portugal, dentro do contexto da: OTAN, 
não podem ser usados por Portugal nos territórios africanos." 

Continuou o Delegado dos Estados Unidos: 
"Meu governo acredita que, para pôr fim à luta sangrenta travada nes
S·es territórios, as pa:rtes intel'essadas entrarã.o em negociações na base 
da Resolução n.0 322 (1972) d-o Conselho de Segurança." 

França 
O Sr. Lecompt, Delegado da França, declarou: 

"Eu gostaria de lembrar a Portugal que repetidamente, em vários ól'gãos 
das Na:ções Unidas e em particular no Conselho de Segurança, a De
legação Francesa, entre outras, lhe faz ap·elos urgentes para olhar o fu-
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turo e firmemente adotar o processo de autodeterminação. tomando a 
iniciativa de substituir a coná:ront~ão arma~a pela cooperação entre os 
homens. Temos .s·empre manif·esta.do a opinião de que cheg'DU o tempo 
de reconhecer aos te·rritórlos portugueses o inalienável direito de deci
direm eles mesmos dos seus destinos. Compreendemos a impaciência da 
Alfrica ante a demora em conquistá-lo. Infelizmente, nossos apelos não 
foram considevados e hoje a:s posições assumidas não facilitam a so
lução dos problemas." 

"·Faz quase 115 anos que a França levou a cabo sua obra de descolonização, 
e tem toda razão de congratular-se por isso consigo mesma, visto que 
a:s antigas relações foram substituídas por relações de amizade e mútuo 
respeito." 

Canadá 
Tendo-se abstido de votar, a Delegação do Canadá, repr.esentada por Miss 

Begin, não deixou dúvida sobr·e a sua discordância com a atitude de Portugal: 

"!Minha DeJ.egação deplora: o fato de que o .princípio da autod:etermina
ção como o entendem as Nações Unidas, esteja aind?. sendo negad·D· aos 
povos dos territórios sob administração portuguesa. Nós não somente de
ploramos o fato, mas. também, repre·endemos as atrtor!da:des portuguesas, 
tanto particularmente como de público, e faremos isso tão constante
mente quanto nos for possível." 

Itália e Alemanha 
O Sr. Zadotti, DeJ.egado da Itália, que se absteve de votar, reafirma suá 

posição contrária ao colonialismo: 

"De.sejamos r·egistrar, mais uma vez, a inflexível posição da nossa De
legação em favor do princípio da autodeterminação e independência con
signado na Car•a. o qual inspirou ·e guiou todos os Membros desta Or
ganização no processo de descolonização." 

O Sr. Von Massal, Delegado da República Federal da Alemanha, que tam-
bém se absteve de votar, fo! c:aro no fixar o ponto de vista <lo seu Pais: 

"Há poucos dias, minha Delegação teve ensejo de expor na Quarta Co
mis.são nossa atitude em relação ao inallenáv·el direito de todos os povos 
à autodeterminação e liberdade. Meu governo tem muito claramente afir
mado que apóia todos os eMorços no sentido da ellmlnaçã ds ana:crô
nicos vestíg~os do coJ.onialismo. oom r·espeito à ques•ão <los territórios 
portugueses na Africa, apoiamos o legítimo desejo dos .seus povos de 
obter.em independência no ex·erciclo de seus direitos à autod·eterminação 
e de acordo com os Princípios e fins da carta áas Nações Unidas." 

índia recorda Gôa 
Finalmente, cito palavras do Sr. Kewal s:ngle, Delegado da índia, que, aplau

dindo a ind•ependência de Gulné-Bis.sau, "reconhecida por 70 países de todas as 
pa:rtes do Mundo, inclusive a índia, acentua que "o governo português se nega 
a attrar em conformidade com os tempos modernos e se aferra desesperadamente 
a um co:onlalismo antiquado e caduco." "Os portugueses não aprenderam as li
ções da His'ória e não se dão conta das mudanças fundamentais que .se produ
ziram na situação mundial." 

Conta o orador que há 20 anos, quando ele servia na Embaixada da índia 
em Lisboa, recebeu o Embaixador do seu Pais, instruções <lo então Primeiro-Mi
nistro, Jáwaharbal Nehru, para, em nome do Governo Indiano, propor ao Go
verno de Portugal negociações com o fim de pacificamente se retirarem de Gôa 
os portugueses. E acentua: 

"Curioso: os dirigentes ct.e Portugal responderam que os territórios portu- t 
gueses na índia não eram colõnias mas parte !nt.egrante do território 
me'.ropolltano. Diga-se, ent · , que · · · · 
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a uma distância de 6. DOO milhas d·e Portugal. e não tinham população 
portuguesa com exc·eção de suas f·orças m11itares ·e de s·eus administrado
res coloniais." 

"Então - continua o Delegado da índia - n·egando-se o Governo 
Português a negoc!ar conosco, o Sr. Nehru d!ss·e: "Quando se trata com 
os portugueses, vê-se que é mesmo impossível ao Século XX falar com 
o século XVII. Os portugues·es e.stão vivendo três séculos atrás. 

Não nos restou - prossegue o Sr. Kewal Single - •outra alternativa s~
não romper relações com Portugal, o que resultou, afinal, na expulsao 
pela força militar dos portugueses dos territórios que ocupavam na 
índia." 

E, referindo os b-ombardeios ·portugues·e.S na .Afrlca, que já destruíram 40 
aldeias e milhares de vidas humanas, c·onclui lembrando que o líder da Guiné, 
recentemente assassinado. Amllcar Cabral, propôs nas Nações Unidas, no ano 
passado, neg·ociações com Portuga;, .e .est·e as r·ecu.,;ou na "sua arrogância e in
transigência", como recusara há 20 anos as propostas da índia." 

Insustentável 

Vê-se que é insustentável a posição de Portugal. Não a combatem apenas os 
africanos e os asiát:cos nem sDment·e socialts•as ou comunistas. Combatem-na 
inflexivelmente todos os continentes, pode-se diz.er que o Mundo inteiro, países 
os mais tradici-onais c·omo a Inglaterra, os mais conservadores como a França, 
os mais capitalistas como os Estados Unidos, os ma!s jovens na sua independência, 
como a Austrália. a maioria tendo tido colónias, como a Inglaterra, a Holanda, 
a Bélgica, a Itália, a Alemanha, e lhes havendo concedido independência. 

A xxvnr Assembléia Geral das Nações Unid'as como que fechou as portas 
da Organização a Portugal col-on:alista. Que fará con+ra ele a XXIX Assembléia, 
a reunir-se em .setembro d•este ano, s·e o seu Governo não modificar a posição 
colonialista que mantém? 

Apoio da ONU aos Movimentos de Libertação 

Reveste-se, sem dúvid~, de muita gravidade a decisão tomada pelas Nações 
Unidas no cas·o dos territórios portugueses. Não se tra•a, apenas, da cond·enação 
de país que resiste aos imperativos dos novos tempos. As medidas adotada.s en
volvem, ao lado de .sanções contra Portugal, o reconhecimento da legitimidade 
dos Movimentos de Libertação, com convites a eles para enviarem a Nova Iorque, 
por conta da ONU, repr.es·entantes que ac·ompanhem e participem de seus traba
lhos, e apelos aos Es•ados-Membros para lhes darem. a ·esses Movimentos, a as
sistência moral e o auxílio financeiro que puderem. E não fica apenas na.s pala
vras faladas e escritas ou nDs convites e apelos, o apoio da ONU aos povos dess·e.s 
territórios não-autónomos, .porque também se ·estende à ajuda material qu.e lhes 
fornece. 

Em 1972, somente aos refugiados de Angola, Moçambique .e Guiné, o Alto 
Comissariado para os R·efugiados, criado pela ONU, destinou-lhe, em cooperação 
com o Banco Internacional para a Reconstrução .e o Desenvolvimento, oito mi
lhões de dólares, empr.egados em construção de pontes e d·e estradas, e em for
necimento de ma•eriais de con.strução e de instrumentos de trabalho. 

Ainda em 1972, a UNIO!illr conced-eu auxílio de cerca de 800 mil dólares às 
crianças e mã·es africanas dos territórios portugueses refugiados em Botswana, 
Tanganica, Zâmbia, Senegal, Zair.e e Guiné. 

Cinco milhões de dólar·es já despenderam a FAO e o Programa Aliltü3ntar 
Mundial com ajuda aUmentar e técnica aos refugiados, contribuição também 
empregada no preparo dos campos ·e no plantio agríc·ola. 

A Organização Internacional do Trabalho, em acordo com a Organização da 
Unidade Africana, conced.e bolsas aos refugiad·os para formação profissional. 
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Propaganda 
Também em outros ~·etores, como o da propaganda, se faz .presente o apoio 

da ONU aos Movimentos de Libertação. 
O número, por exemplo, de novembro de 1973, de O Correio, revista mensal 

publicada, pela UNESCO em 15 :ínguas - francês, Inglês, espanhol, russo, alemão, 
árrube, Japonês, ltallan.o, hindú, tamoule, hebraico, persa, holandês, português e 
turco, - é todo dedicado "à luta p·ela independência da Afrlca Portuguesa" e 
está cheio de artigas e fotos extremamente favoráv·els à autodeterminação de 
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. 

Depoimento 

O escritor e historiador inglês Basil Davidson, cujo artiga abre o número da 
revista, ressalta: 

"Trata-se essencialmen•e de problemas inerentes a uma democratização 
autêntica .e real no quadro de Instituições que se modernizam. Nesta pers
pectiva, os pr·obl·emas que enfrentam os habitantes das colónias portu
guesas - 15 milhões de africanos e melo mei!hão de portugueses e de 
Investidores ou empregados europeus - aparecem em toda sua dificul-
dade." , 

Tendo visitado áreas libertadas d·e Guiné-Bissau, Àng·ola e Moçambique, o 
escritor inglês presta s·eu depoimento sobre a situação que ali encontrou: 

"Nesta região (Guiné-Bissau), um novo Estado começou a existir. Antes 
mesmo de proclamada oficialmente a independência da Guiné, uma nova 
sociedade tinha tomado f·orma - e Isso numa atmosfera de calma e 
confiança que não deixa de impressionar. 

"As estatísticas podem dar alguma idéia dessa experiência. Em 1970, o 
PAIGC t:nha criado numer·osas escolas e formado numerosas professoras 
para oferecer os elem·entos de uma .educaçã·o moderna a c·erca de 8.500 
rapazes e moças. Também oito ho.spltais e 114 postos san!•árlos haviam 
sido Instalados nas áreas Jlvres dos territórios. Além disso, organizaram-se 
eleições gerais para uma Assembléia Nacional Soberana, sob escrutínio 
secreto e dlreto." 
"E.statístlcas análogas, vindas dos territórios libertados de Angola e Mo
çambique, completam utilmente esse quadro. E é evidente que se pode 
ria faz·er multo mais ainda, se se dispusesse de meios adequados, de pes
soal devidamen•e formado e, sobretudo, de grandes recursos materiais. 
Mas a.s estatísticas não dizem tudo: estão mesmo longe de dizê-lo. J!J 
preciso Percorrer planícl·es e florestas, pântanos e bosque.ses, para sentir 
o que ali se faz realmente em matéria de mudanças na vida dos homens. 
Nenhum observador sal com uma impressão de utopia de sua passagem 
por essas regiões. Longe disso. Dura é all a vida cotidiana; o labor, a fo
me, o med·o da mort.e violenta são fatos comuns. Mas a lucidez e a co
ragem, a tenacidade .e a esperança estão também presentes, e conclui-se 
que ·estas qualldad·es predominaram, porque o progresso é Inflexível, e 
se expandem es.se.s movimen•os pela renascença da Afrlca." 

Servindo à verdade 
Expus, Sr. Pres!d·ente, Srs. Senadores, simplesmente os fatos, que na sua sin

geleza ganham ·eloqüêncla e Importância para serem vistos, Interpretados e con
siderados. 

Sirvo à V·erdade, que não d·eve ser elemento para .enganar o.s homens, como 
já se defendeu, senão para l!umlnar-lhes os caminhos. Não é justo que "se con
fundam dese·jos com r·eal!dades", quando se trata de situação de tamanha gra
vidade. 

Estou inscrito para voltar a esta tribuna, quando continuarei o exame do 
assunto, apreclnndo-lh(!s ou'ros a.Sp·2ctos Igualmente reJ.ev::mte.s. (Muito bem! 
Palmas.) 

• 
L 
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O SR. PRESIUENTE (Paulo Torres) - Goncedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpro o 
grato d·ev·er de comunicar ao Senado Federa; que o Estado de Sergipe acaba 
de ser destlnguido de forma muito especial pelo !lustre Ministro do Trabalho a:o 
escolher sua bela Capital para, da!l. anunciar a·o Pais os novos níveis do salário 
mínimo, que serão decretadas pelo Senhor Presidente da R.epúb!lca no próximo 
dia 1.0 de maio. . 

A escolha de AracBJju para a homenagem que o atual Governo prestará, pela 
primeira vez, ao trabalhador brasileiro, V·eio enfatizar palavras proferidas pelo 
eminente Presidente Emesto Geis.e: no dia 19 de março, quando disse: 

"O homem braslleiro, sem dls'inção d·e classe, raça ou região onde viva e 
trabalhe, é o objeto supremo de todo o planejamento nacional." 

E a escolha d·e Sergipe. como o Estad·o de onde s·e fará ouvir a palavra oficial 
do Governo aos tra:balhadores de"i'e se-r, também, a conseqüência do que hoje é 
a terra sergipan.a: um pólo dinâmico d·e trabalho e de desenvolvimento, a partir 
da expansão das atividades da PETROBRAS, das indústrias têxtil e de açúcar e 
de todo um c·omplexo de atividad·es produtivas, a reunir uma expressiva comuni
dade operária, harmonizada e motivada em torno do ob,ie•ivo grandioso de so
mar-se às demais f·orças vivas do País na construção da grandeza da Pátria. 

Assim é que viajará para a Capital do Estado, que tenho a honra de aqui 
representar, o ilustre Ministro do Trabalho, Deputado Arna~d'(l Prieto. Esta casa 
e o Congresso Naclona: conhecem e admiram o talento, a seriedade e a sensibili
dade do ilustre político gaúchJ, ora responsável P·ela Pasta do Trabalho. Sua Ex
celência hã de conhec·er a terra que represento nesta Casa, s·entindo o empenho 
de seu povo no sentido de, fiel aos id·eais revolucionários, colaborar na •obra pelo 
desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

O Mln!.stro Arnaldo Prieto s·erã hó.spede do Governador Paulo Barreto de Me
nezes e verificará, também, o trabalho que ·o Governo do Estado vem realizando 
em favor da Justiça Social, meta prioritária da Revo:ução de Março de 64, hoje 
sob o comando seguro e firme do eminente Presid·ente Ernesto Ge!.sel. 

Será, Sr. Pres!dente, com a hospitalidade que lhe é característica que o povo 
sergipano receberá seu ilus•r.e visitante, que prestará homenagem multo especial 
ao Estado de Sergipe, de sua capital dirigindo-se, pela primeira vez, e em nome 
do Governo GeLsel, aos trabalhadores de todo o Brasil! <Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

José L~ndoso - José Esteves - Cattete PinheirQ - Dlnarte Mariz -
J·essé Freire - Leandro Maci·el - Carlos Lindenberg - Amarai Peixoto 
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Magalhães Pinto - Carvalho 
Pinto- Franco Montoro- Benedito Ferreira- Italívlo Coe:ho- Accioly 
Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Lenoir Vargas - DanJ.el 
Krleger, 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está terminado o p·eríodo destinado 
ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

D!.scussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de 
Redac;ão ·em seu Parecer n,o 36, de 1974), do Projeto de Resolução n.0 9, 
d.e 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, 
n.0 79, de 1970, e n.O 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado 
da Bahia po.ssa elevar, em Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 
cruzeiros), o montante de sua di v! da consolidada. 
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Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão (PaUJSa.) 
Está encerrada. 

· Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente apro
vada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno. 

O Projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Red'ação final do Projeto de Resolução n.0 9, de 1974. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, 
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1974 

Suspende a proibição contidas nas Resoluções n.0s 58, de 1968, 79, 
de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia 
possa elevar em Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, 

de 1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado 
Federal, para permi't!r que o Governo do Estado da Bah!a poss~ elevar em 
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, mediante a emissão de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Estadual 
para atender a parte das despesas de capital programadas em seu Orçamento 
Plurianual de Investimentos, relativo ao triên!o 1972/1974. 

Art. z.o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -
Item 2 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucio
nalidade, nos termos do art. 297 d'o R·egimento. Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n.o 26, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que altera a Legislação da Previdência Social e da outras provfdênc!as, 
tffi~ ' 

PARECER, sob n.0 86, de 1974, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
Sobre a mesa, Emenda que será Ilda pelo Sr. 1.0-Secretár!o. 
É lida a seguinte: 

EMENDA N.0 1, DE PLENARIO 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 26, de 1974. 

Renumere-se para s.o o art. 2.0 do Projeto, acrescentando-se-lhe o seguinte 
dispositivo: 

"Art. z.o - Sempre que ingressar no regime do INPS segurado ante
riormente sujeito ao sistema: do PRORURAL, · caberá ao F'UNRJurRAL 
transferir ao INPS, de acordo com tabela aprovada pela coordenação 
dos Serviços Atuarlals, recursos correspondentes ao período de carência 
de que trata o !tem II do § 2.0 do art. 64 da Lei Orgânica da Prevl'dêncla 
Social". 
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Justificação 

Ao emitir Parecer sobre a proposição em causa, entendeu a Comissão de 
Constituição e Justiça que ·O Projeto não tinha condições de prosperar por não 
ter atendido a exigência do 'Parágrafo único do art. 16r5 do texto constitucional. 

A rigor não há, na hipótese, aumento de encargo da Previdência Social vista 
como um todo, por isso que se trata, no máximo, de transferência de encargo 
de um para outro órgão do sistema previdenciário, ou seja, do FUNRURAL para 
•) INPS. 

Contudo, com o objetfvo de superar a objeção apresentada, formulamos 
a presente Emenda que adota critério já anteriormcr:te em vigor na Previdên
cia Social até a edição do Decreto-lei n.0 7. 526, de I.O de maio de 1945, d·e acordo 
com o qual a: transferência d'e segurado de uma para outra instituição previden
ciária Implicava também na transferência de contribuições. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1974. - Ruy Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em discussão o Projeto e a Emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da. palavra, éncerrarel a 

discussão. (Pausa.) 
Est.:i euce rrada. 

Encerrada a discussão, a matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça, 
oara q~:e ,1os termos do Parágrafo único do art. 2f1S do Regimento Interno, 
M-'·-~-~ ~ ..... _.....-~_j.. 0''!:1. ,.._.....J:j"'~~-A .... .... e-.... ; ,_ •• L'.l. _, -IJ...J- :t ...... ..., 

., ________________________________________________________________________ _c 

' 
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evidentemente sábios, as desordens sociais anulariam qualquer esforço 
criador do homem." 

O nobre representante maranhense teceu também considerações sobre aspec
tos históricos do desenvolvimento da Justiça no mundo, particularizando episódios 
relacionados com a civilização francesa e os ensinamentos que dela tiramos, para 
mantermos elevados os níveis de nossos tribunais e de seus servidores. 

End·osso totalmente e com inteira satisfação as palavras de S. Ex.11 

Estou certo de que o nosso eminente estadista, o Sr. Presi'dente Ernesto 
Geisel, com sua reconhecida clarividência, há de considerar o problema tal como 
ele o merece: S. Ex.a, além dos cargos de alto relevo que exerceu em sua longa 
vida pública, militar e civil, na Presidência da PETROBRAS, empresa que é 
um orgulho para nós, brasileiros, soube dar padrões de vencimentos compatíveis 
àqueles servi'dores. 

Durante a Administração Geisel na PETROBRAS, com os salários condignos 
que foram fixados, foi executado o recrutamento técnico de valores do melhor 
gabarito; há um trabalho de equipe e, por que não dizer, uma satisfação geral, 
reinando na empresa modelar paz no trabalho e tranqüilldade no lar dos servi
dores da aludida empresa. 

Nessa questão de magistratura o meu Amazonas, no particular, possui nos 
Tribunais Superiores quatro grandes Juízes, quanto quem mais o seja, todos re
crutados pelos Governos da Revolução: Sr. Ministro Xavier de Albuquerque, no 
supremo; o Sr. Ministro Sizeno Sarmento, no Tribunal Superior Militar; o Sr. 
Ministro Henock Reis, do Tribunal Federal de Recursos, e o Ministro Wilson de 
Souza Aguiar, do Tribunal de Contas da União, os quai's, como os demais ínte
.gros e cultos magistra:dos que integramos nossas cortes superiores da Justiça, 
.Supremo TSM, TST. 'I1RF, TCU, e os Juízes Federais e a ma.g!stratura estadual 
e do Distrito Federal, merecem melhor remuneração! face ao padrão de vida 
que .estamos enfrentando. 

O momento é oportuno, já que se concretizam os ideais de uma reforma 
judiciária que proporcione uma justiça mai's dinâmica e mais acessível ao nosso 
povo, inclusive com a criação de Câmaras especializadas dos diversos ramos do 
Direito. 

A par dos ínfimos salários que percebem os magistrados, compa!:'ando-os 
com as diversas categorias económicas, urge que se adotem. providênci'as para 
que a Alta Justiça do nosso País seja de.safogada dos inúmeros processos de 
ordem puramente administrativa que podem e devem ser solucionadas nas es
feras do Poder Executivo, criando-se o órgão auxiliar desse Poder. já previsto 
na Constituição Federal de 1969, em seu art. 111, verbis: 

"A lei poderá criar contencioso administrativo e atribuir-lhe com
petência para o julgamento das causas mencionadas no artigo anterior. 

E o artigo anterior prevê justamente o julgamento dos litígios decorrentes 
das relações de trabalho dos servidores com a União, inclusive as autarquias e 
as empresas públicas federais, qualquer que seja o seu regime jurídico, processar
se-ão e julgar-se-ão perante os Juizes Federais, devendo ser interposto recurso, 
so couber, para o Tribunal Federal de Recurso. 

Com a criação desse contencioso, como é óbvio, haveria um grande desafogo 
dos Tribunais Superiores, que não mais ficariam atarefados com o julgamento de 
causas puramente administrativas, as quais devem obedecer a rito todo especial. 

Os acidentes de trânsito teri'am, por exemplo, na reforma a ser formulada, 
alçada especial e sumária. 

Por outro lado, merece ser lembrada a posição sui generis da Procuradoria
Geral da Repúbl!ca, cujo órgão merece reformulação, como, aliãs, preconizou o 
Ilustre pre.sidente da Ord·em dos Advogados do Bras!l, Secção do Distrito Federal, 
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Dr. Sigmaringa Seixas, em entrevista publi'cada no Jornal de Brasília, edição de 
24-4-74, pág. 9, quando, em: sintese, afirmou: 

"A União precisa criar seu corpo de advogados ou de procuradores 
judiciais como condição para que o Ministério Público Federal adquira, 
como órgão da tutela social, a sua posição de independência e insuspei
ção, indispensável a que não se veja nele, como um olho do Governo, 
a vigiar e estimular o funcionamento dos órgãos judiciais." 

Urge, outrossim, que o Ministério Público da União, na sua reformulação, 
enseje condições aos Assistentes Judici'ários dos Ministérios sobre competência 
para acompanharem até final as causas de interesse de sua Secretaria de Es
tado, onde eles, Assistentes Jurídicos, seriam também investidos dos poderes 
ad juditia e complementares. 

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dou o meu mais integral apoio 
à.s palavras do nobre Deputado La Rocque sobre vencimentos m9:is condignos a 
serem fixados para a Magistratura, mas entendo que tal providência merece 
também, atenção especial, já que se programa reformas no Judiciário, quanto 
ao Ministério Público Federal, Serviço Jurídico da União e das Autarquias, órgãos 
que são auxiliares da Justiça e que pelo princípio evolutivo do Direito exercem 
funções de iguais responsabilidades direitos e deveres, embora pertençam ao 
Poder Executivo, têm a mesma formação universitária e em geral são técnicos 
altamente capacitados e experimentados. Com os vencimentos atuais, que não 
atendem as suas necessidades prementes e a fuga desses profissionais para a 
iniciativa privada e empresas públicas, será inevitável, com prejuízos oara o 
Serviço Público Federal. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador 
C!odomir Milet. 

O SR. CLODOMIR MILET - Sr. Presidente, Srs. Senadores, faleceu, na ma
drugada de sábado, no Rio ·de Janeiro, um Ilustre filho do Maranhão, o Dr. Antô
nio Oarvalho Guimarães. 

Nascido na Cidade de Passagem Franca, a 14 de julho de 1886, Carvalho 
Guimarães foi, durante muitos anos, funcionário do Ministério da Educação, 
chegando ao cargo de Diretor. Foi Jornalista, colaborando em multas jornais do 
Rio de Janeiro, e responsável pela redação política ·do Jornal do Brasil durante 
1a!gum tempo. 

Era membro da Associação Brasileira de Imprensa, cujo Conselho integrou, 
tendo participado da Comissão de Ética. 

Membro da Academia Maranhense de Letras, Antônio Carvalho Guimarães, 
quando morreu Clodomlr Cardoso, foi eleito Senador pelo meu Estado, para com
pletar o mandato ·daquele Ilustre jurista da minha terra. 

Aqui prestou relevantes serviços ao seu Estado, ao nosso Estado. 

Fazendo este registro, Sr. Presidente, quero deixar consignado o nos.so pesar 
pela perda que 'acaba de sofrer o Maranhão. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.n me permite um aparte? 

O SR. CLODOMIR MILET - Pois não. 

O Sr. José Sarney - Peço licença para que, no discurso de V. Ex.a, também 
expresse ·o meu pesar. Acho que V. Ex.n manifesta sentimento de todo o Mara
nhão pelo falecimento do Dr. Antônio Carvalho Guimarães, uma das flgu11as mais 
tradicionais da politica daquele Estado, cidadão integro, sobretudo uma perso
nalidade invulgar, no seu amor ao Maranhão e na sua dedicação a este Pais. 
Multo obrigado a V. Ex.n 
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O SR. CLODOMIR MILET - Grato pelo aparte de V. Ex.a 
Sr. Presidente, Carvalho Guimarães era politico, colaborou na reorganização 

do Partido Libertador, quando da redemocratização do Pais, em 1945, traba
lhando lado a lado com Raul Pllla. 

Era membro do Diretório Nacional do Partido e chefia'l'a o Diretório Re
gional do Partido Libertador no Maranhão. Foi, como já disse, Senador pelo meu 
Estado e exerceu as atividades políticas com brilho invulgar. 

Neste momento, quando o meu Estado lastima, lamenta a morte de Car
valho Guimarães, só nos resta, com esta homenagem, agradecer os serviços que 
prestou em todos os tempo à sua terra, à nossa terra. (MUito bem!) 

O SR. PR.ESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos. 
Esta Presidência, antes de encervar os trabalhos, convoca 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 Lei da Câmara n.0 12, de 1974 
(n.0 1. 741-B/74, na Casa de origem) de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que concede pensão especial a Maria da Cruz Gouveia, filha de Delmiro Augusto 
da Cruz Gouveia, tendo 
PARECER, sob n.0 96, de 1974, da Comissão 
- de Finanças, favorável. 

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câlmara n.0 13, de 1974 

(n.0 1. 782-A/74, na casa de origem), que reajusta os vencimentos dos servidores 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências, tendo 
PARECERES, sob n.0s 53, 54 e 55, de 1974, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicldade; 
- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 45 minutos.) 

·• 

··-.~F 



49.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 29 de abril de 197 4 

(Extraordinária) 

PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flâvio Britto -
José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinhelro - J.arba.s Passarinho - Renato 
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - F1austo castelo
Branco- Petrônio Portell.a- Helvídio Nunes - Virgílio Tâvora - Waldemar 
Alcântara - Wilson Gon~alves - Diruarte Mariz - Luís d·e Barros - Jes·sé Freire 
- Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleot.a.s - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro 
Maciel - Lourival Baptista - Antônio Ferna:ndes - Ruy Santos - Gail'los Lin
denberg- Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres -Benjamim Farah 
- Danton Jobim - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto -
Franco Montoro - Benedito Ferreira - Emival Caiado - Fernando Corrêa. -
Italívlo Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Otâvlo 
Cesârio- Antônio Carlos- Leno!r V'arga.s- Daniel Krieger- Guida Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agradecimento de remessa de autógrafos de Dec11eto Legislativo: 

- N.0 144/74 (n.0 183/74, na origem), de 29 de abril de 1974, referente ao De
creto Legislativo n.0 19, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.299, de 
28 de dezembro de 1973; 

- N.0 145/74 (n.0 184/74, na origem), de 29 de abril de 1974, referente ao Decreto 
Leg!s~ativo n.0 20, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.o 1.310, de 8 de 
fevereiro de 1974; 

- N.o 146/74 (n,0 185/74, na origem), de 29 de abril de 1974, referente ao De
creto Legislativo n.0 21, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 303, de 
31 de dezembro de 1973; 

- N.0 147/74 (n,0 186/74, na origem), de 29 de abril de 1974, referente ao De
creto Legis~ativo n.O 22, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.300, de 
28 de dezembro de 1973; 
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- N.0 148/74 (n,0 187/74, na origem)' de 29 de abril de 1974, referente ao De
creto Legislativo n.o 23, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.300, 
de 10 de j1ane1ro de 1974. 

O SR. PRES·IDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência recebeu convite para que o Senado Federal se faça representar 
na inauguração da XXIII Exposição d·e Animais e Produtos Derivllidos, a rea
lizar-se no próximo dia 5 de maio, em Barretes. 

Não havendo objeção do Plenário e de aco11do com as indicações das Lide
ranças, esta Presidência designa os Senhores Senadores Carvalho Pihto, Sa.l
danha Derzi e Paulo Guerra para representarem o Senado Federal na. referida 
exposição. 

Passa-se à 

Item 1 

ORDEM. DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 12, de 1974 
(n.0 1.741-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repú
blica, que concede pensão especial a Maria da Cruz Gouveia, filha de Dehniro 
Augusto da Cruz Gouveia, tendo 

PARECER, sob n.0 96, de 1974, da Comissão 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem quera discuti-lo, declaro-a encerrada. 

Em votação. 

OS Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram permanecer sentados. 
<Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 12 de 1974 

(N.0 1.741-B/74, na Casa de origem) 

<De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Com:lede pensão especial a Maria da Cruz Gouveia, filha de Delmiro 
Augusto da Cruz Gouveia. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - É concedida à Maria da cruz Gouv·eia, filha de Delmlro Augusto 
da Cruz Gouveia, mna pensão especial, de valor correspondente a 3 (três) vezes 
o maior salário mínimo vigente no Pais. 

Art. 2.0 -A pensão de que trata o artigo anterior será. vitallcia e irr<wersível, 
correndo a despesa à conta da dotação orçamentária própria consignada em 
Encargos Gerais da União sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. · 
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O. SR .. PRESIDENTE (Paulo Torres) 

Item 2 
Discussão, em turno único, do Proje.to de Lei da Câmara n.0 13, de 1974 

(n;o 1.782-A/74, na casa de origem), que reajusta os vencimentos dos servidores 
da Câmara do.s Deputados, e dá outras providências, tendo 

. PARECERES, sob n.os 53, 54 e 55,· de 1974, das Comissões 
- de Constituição e· Justiça, pela constitucionalidade e jurldic!dade; 

. -:- de Serviço Público Civil, favorável; e 
· .:..... de F.lDal1ças, favorável. 

Em' discuSsão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra declararei encerrada 

a discussão. (Pausa.) · 
Enoerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
·. A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado:. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 13, de 1974 

(N,0 1.782-A/74, na Casa de origem) 

Reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados, 
e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - As escalas de vencimentos dos Grupos do Quadro Permanente 
da Câmara do.s Deputados, aprovadas pelas Leis n.0s 5.901 e 5.902, de 9 de julho 
de 1973; 5.976 e 5.977, de 12 de dezembro de 1973, passam a vigorar com os 
valores constantes do anexo a esta Lei. 

Art. 2.0 - Aos !nativos da Câmara dos Deputados é concedido aumento de 
valor Idêntico oo deferlodo por esta Lei aos funcionário.s em at!vidade, da mesma 
categoria e nivel, nos termos da Lei n.0 2.622, de 1.0 de outubro de 1955, Inde
pendentemente de prévia apostila nos respectivos títulos. 

Art. 3.0 - Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei serão desprezadas 
as !rações de cruzeiro, Inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre 
o vencimento. 

Art. 4.0 - A gratificação adicional a que se re~rem os arts. a.o, da Lei 
n.0 5.9!)1, de 9 de j·ulho de 1973, e 3.0 da Lei n.0 5.902, da mesma data. é 
calculada sobre o valor do vencimento-base do cargo efetivo do funcionário, não 
incidindo o cálculo sobre quais . acréscimos ou absorções 

· Art. 5.0 - Os valores decorl"entes do dlsPQsto nesta Lei vigorarão a partir 
de 1,0 de março de 1974, e a despesa respectiva será atendida com recursos 
orçamentários, inclusive na forma. prevista no art. 6.0 , item r. da Lei n.0 5.964, 
de .. 10 . de dezembro. de.· 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa 'Para o 
exercício financeiro de 1974 . 

. Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publioação revogadas 
as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando para a Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
.Redação em seu Parecer .n.0 114, de 1974) do Projeto de Resolução n.O 14, de 
1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações 
financeiras, em moeda estrangeira, para a construção civil, fornec}mento e 
instalação de equipamentos de três hospitais de ensino naquele Estado. 

I . 
' ' -2-
, Discussão, em turno linico, do Projeto de Res_?lução n.0 15, de 1974 (apre

sentado pela Comissão de, Finanças como oonclusao de seu Parecer n.0 112, 9e 
1974), que autoriza o ~verno do Estado do Amazonas a reallz.ar operaçao 
ffnancelra e~terna no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dolares norte
apte:ricanos) para atender a compromissos .com construção de rodovia, tendo 

PARECER, sob> n.0 113', de 1974, da Comissão 
' 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

, Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 1$, de 1974 (apre
slmtado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parec.er n.o 117, 
~e 1974), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar uma operação 
cl,e empréstimo externo destinado à execUção do Projeto de Apl"OV·eitamento 
:JI!!últiplo do Vale do Rio Ribeira, tendo 

I : 
: PARECER, sob n.o 118, de 1974, da Comissão 

! - die Constituição e ~ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.! 



so.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura, 
em 30 de abril de 1974 

PBESID2NCIA DO SR. PAULO TORRES 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lin

doso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco -
Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Samey - Petrônio Portella 
- Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson 
Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Milton Cabral - Pau
lo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante -
Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor 
Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico Rezende - Paulo 
Torres - Gustavo Capanema - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi 
- Accioly Filho- Antônio Carlos- Lenolr Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 36 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. · 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDEJN'IIE DA iaEPúBLICA 

- N.0 149/74 (n.0 188/74, na origem), de 29 de abril de 1974, referente à es
colha do Senhor George Alvares Maciel, para· exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Delegação Permanente. em Genebrà. . . 

j_ 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento I· 
depende de sua prévia aquiescência: . 

. 
MENSAGEM • 

N.o 150, de 1974 

(N.0 191/74, na origem) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (Item IIIl da Constituição, tenho a honra 

de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor limar Penna Marinho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), nos termos 
do art. 21 do Decreto n.0 71.534, de 12 de dezembro de 1972, 

2. Os méritos do Embaixador Ilmar Penna Marinho, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 30 de abril de 1974. -Ernesto Geisel. 
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CURRICUIIJUM-VLTAE 
DO· J1:MBAIXADOR ILMAR PENNA MARINiHO 

Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. em 29 de janeiro de 1913. 
Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Univer" 
sidade do Rio de Janeiro. 1932. Doutor em Direito, pela Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro, 1934. Membro da Sociedade Brasileira de DI
reito Internacional. Membro da Assodação Brasileira de Imprensa. Sócio do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sócio Correspondente do Institut 
Hélenique de Droit Intemational et Législation Comparée. Professor de Direito 
Internacional Privado do Instituto Rio Branco, 1946. 
- Cônsul de Terceira Classe, 1936. 
- Secretário da Comissão Revisora das Leis e Regulamento do Ministério das 

Relações Exteriores, 1937. 
- Oficial do Gabinete do Mlnistro de Estado, 1938. 
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1938. 
- Membro da Delegação do Brasil à VIII Conferência Internacional America-

na, Lima, 1938. 
- Segundo Secretário da Embaixada em Atenas, 1939 a 1941. 
- Encarregado de Negócios em Atenas, 1940. 
- Segundo Secretário da Embaixada em Roma, 1941 a 1942. 
- Segundo Secretário da Embaixada em Quito, 1943 a 1945. 
- Chefe do Arquivo da Secretaria de Estado, 1945. 
- Chefe, substituto, do Serviço de Comunicações, 1945. 
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1945. 
- Auxiliar do Chefe do Departamento Diplomático e Consular, 1945 a 1946. 
- Secretário da Comissão de Reparações de Guerra, 1946. 
- Membro da Delegação do Brasil à Conferência da PaE, Paris, 1946. 
- Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1946. 
- Elemento de Ligação entre o Gabinete do Ministro de Estado e o Presidente 

do Conselho de Imigração, 1947. 
- A disposição da Comitiva do Presidente do Chile, em visita ao Brasil, 1947. 
- Membro da Delegação do Brasil à· Conferência Interamerlcana para a Ma-

nutenção da Paz e da Segurança do Continente, Rio de Janeiro, 1947. 
- Melil!bro da Comissão de Estudo dos Temas da Agenda da IX Conferência In

ternacional Americana, Bogotá, 1947 .. 
- Membro da Comissão de Estudo da Situação dos Bens Pertencentes ao Es

tado Italiano e às Pessoas Físicas e Jurídicas Italianas, 1947. 
- Membro da Delegação do Brasil à III Sessão da Assembléia4Geral das Na

ções Unidas (ONU), Paris, 1948. 
'- Cônsul em Roma, 1948 a 1950. 
- Membro da Delegação do Brasil à III Assembléia-Geral da Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), Roma, 1949. · 
- Título de Conselheiro, 1950. 
- Membro da Comissão Central da Organização do Congresso Internacional de 

Direito Privado, Roma, 1950. 
- Conselheiro da Embaixada em Bruxelas, 1950 a 1951. 
- Encarregado de Negócios em Bruxelas, 1951. 
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- Conselheiro da Embaixada em Varsóvia, 1951 a 1952. 
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1952. 
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Varsóvia, 1952 a 1954. 
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Paris, 1954 a 1956. 
- Encarregado de Negócios em Paris, 1955 a 1956. 

- Chefe da Delegação do Brasil à VI Conferência dos Estados Membros da Or-
ganização Internacional do Trabalho, (OIT), Havana, 1956. 

- Chefe do Serviço de Assuntos Consulares e de Passaportes, 1956. 
- Membro do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Imigração e Co-

lonização (!NIC), 1957. 
- Consultor Técnico da Comissão Nacional para a Aplicação do Trabalho de 

Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal, 1957 e 1959. 
- Delegado do Brasn às Reuniões da Comissão Executiva e do Conselho Deli

berativo do Comitê Intergovernamental para as Migrações Européias (C!ME), 
Genebra, 1958. 

- Representante do Brasil à Reunião dos Comitês Nacionais para o Ano Mun
dial dos Refugiados, Genebra, 1959. 

- Membro do Grupo de Trabalho para o Estudo do Sistema de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Diplomatas, 1960. 

- Chefe da Delegação do Brasil às Reuniões Crl'vlE, Genebra, 1960. 
- Presidente da Comissão de Revisão do Regulamento de Passaportes, 1960. 

a 1961. 
- Chefe do Departamento de Administração, 1961. 
- Chefe do Grupo de Transferência para Brasilla, 1961. 
- Secretário-Geral, interino, 1961. 
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1961. 
- Chefe da Missão Junto à Organização dos Estados Americanos (OEAl, 1961 

a 1968. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião das Autoridades Açucareiras, Wa

shington, 1963. 
- Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e· Politicos, 1964. 
- Membro da Delegação do Brasil à IX Reunião de Consulta de Ministro das 

Relações Exteriores, Washington, 1964. 

- Delegado do Bras11 às I e II Conferências Interamericanas Extraordinárias, 
Washington e Rio de Janeiro, 1964 e 1965. 

- Delegado do Brasil na Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano 
Económico e Social (CIES) em Nível Ministerial, Washington, 1965. 

- Presidente do Conselho da OEA, 1965. 
- Membro da Missão da OEA à Repúbl!ca de Santo Domingo, 1965. 
- Membro da Comissão, ad hoc, da X Reunião de Consulta da OEA, para a So-

lução da Crise Dominicana, Santo Domingo, 1965 e 1966. 
- Participante da Reunião dos Chanceleres Latino-Americanos, Nova York, 

1966. 
- Delegado do Brasil à III Conferência Interamericana Extraordinária (CIESl, 

Buenos Aires, 1967. 
- Delegado do Brasil à Reuni1io dos países da Bacia do Prata, Buenos Aires, 

1967. 

I 
I • 
. 

' • 
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- Embaixador em Moscou, 1969 a 1974. 
o Embaixador Ilmar Penna Marinho, nesta data, encontra-se no exercício 

de suas funções junto à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 17 de abril de 1974 . ..:.... 

Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal. 
(A Comissão de Relações Exteriores.) 

Submetendo à apreciação do Senado, o seg11inte projeto de lei: 

MENSAGEM N.0 151, DE 1974 
(N.0 190174, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena,do Federal: 
Nos termoo do art. 51, combinado com o al't. 42, item V, da Constituição, 

tenho a honm de submeter à elevad·a deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivo3 do Senhor Governador do Distrito Federal, o 
anexo projeto de lei que "autoriza o Governador do Distrito Federal a abrir à 
Secretaria de Saúde o crédito espec1al de Cr$ 350.000,00 para o fim que especifica". 

Brasília, em 29 de abril de 1974. - Ernesto Geisel. 
E.M. n.0 08/74-GAG 
Brasília, 19 de abril de 1974. 
Excelentíssimo S•enhor Presidente da República: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para ratificar os texmos da 

Exposição de Motivos n.0 07/74, deste Governo, que eMaminha minuta de Projeto 
de Lei, objetlvando a autori2lação para abertura de crédito especial em favor da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no montante de Cr$ 350.000,00 (trezentos 
e cinqüenta mil cruzeiros) 

Tendo em vista o esgotamento do prazo pa11a a liquidação da dívida mencio
nada no referido documento e a importância que esse resgate possui, com relação 
a compromissos que deveremos assumir no futuro, peço vênia para solicitar a 
Vossa Excelência seja o assunto estudado e liberado com a prioridade e a ur
gência que o caso requer. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência protestos do meu mais profundo 
respeito. - Elmo Serejo Farias, Governador do Distrito Federal. 

E.M.E. 
N.0 07/74 
GAG 
Bl'asíJi.a 29 de março de 1974 
Excelentissimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a elevada honra de submeter à supe.rior conslcJ.e.ração de Vossa Exce

lência minuta de Proj·eto de Lei que autoriza o Governo do Distrito Fedel'al a 
abrir crédito especial, em favor ·da Secretaria de Saúde, no montante de Cr$ 
350.000,00 (tvezentos e clnqüent•a mil cruzeiros). 

Por lapso Injustificável numa das fases de el•abovação da Proposta Orça
mentári,a para 1974, deixou-se de consignar os recursos necessários .ao atendi
mento de compromisso financeiro assumido por e.ste Governo, junto à empresa 
alemã fornecedora de equipamento ho·spltalaor do Sistema de Saúde do Distrito 
Federal, no valor global col'vespondente ao crédito sollcitado. 

Cabe-me ainda a honra ·de informar a Vossa Excelência que o pagamento d,a 
primeira parcela deste exercício, do financiamento conseguido pelo Distrito Fe
deral, para aquisição desse equip·amento especializado, deverá ser efetuado no 
próximo dia 17 de abril. A form·a orçamentã,ria encontrada, para que o Governo 
satisfaça, pontualmente, essa obrigação, é a que tenho ,a honra de apresentar a 
Vossa Excelência. 
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Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais alto apreço .e profundo respeito. - Octávio Odílio de Oliveira Bitencourt, 
Secretário d·e Viação e Obras respondendo pelo Governo do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 36, de 1974-DF 

Autoriza o Governador do Distrito Federal a abrir à Secretaria de 
Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 para o fim que especifica. 

o Senado Fede11al decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Governador do Distrito Federal auto.rizado a abrir à Secre
taria de Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 
cruzeiros) na seguinte dotação orçamentária: 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.3.0.0- T!lansferências de Capital 
4. 3 .1. o - Amortização 

Cr$ 1,00 

350.000,00 
Art. 2.o - Os recursos ne.cessários à execução d·esta Liei decorrerão de anula

ção plllrcial, em igual valor, da dotação orçame·ntária consignada no vigente orça
mento à Secretaria do Governo, a saber: 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.2.0.0- Transferências Correntes 
3.2.6.0- Reserva de Contingência 

Cr$ 1,00 

350.000,00 
Art. 3.0 - O valor do presente créd·ito integrará a Atividade SES/2.037 -

Manutenção das Ativid•ades da Secretaria d•e Saúde e será de-duzido da; Atividade 
SEG/2.006 -Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo, constantes 
cta Lei n.0 5. 978, de 12 de dezembro de 1973. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

<As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de 
Finanças.) 

-· 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Do Expediente lido, consta a Men
sagem n.O 151, de 1974 (n.0 190/74, na origem), de 29 do corrente, pela qual o Sr. 
Presidente da República submete ao Senado o Projeto de Lei do Sen3ido n.0 36, ~ 
de 1974-DF, que autoriza o Governador do Dl;trito Federal a ·abrir à. Secretaria 
de Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (tr-ezentos e cinqüenta mil cruzeiros), 
para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Co·nstituição e Justiça, do Dis
trito Federal e de Finanças. 

Nos termos da alíne'a b do inciso II do·art. 142 do Regimento Interno, receberá 
emendas, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, na primeira comissão a que foi 
distribuída. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N.0 58, DE 1974 
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, a:línea b, do Regimento, para 

o Projeto d·e Lei da Câmara n.0 24, de 1974, que altera dispositivos da Lei n.0 5.682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 1974. - Petrônio Portella - Danton Jobim. 

REQUERIMENTO N.0 59, DE 1974 
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, prura 

o Projeto ele Lei da Câmara n.0 29, de 1074. que fixa os valores dos · ·· de , · 
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cimentos dos Grupos-Atlvldades de Apolo Judiciário, Se·rviço~ Auxiliares, Trans
porte Oficl·al e Portarl•a, Artesanato, Outras Atlvldades de Nível Superior e Outras 
Atlvld!lides de Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribun·al de 
Justiça do Distrito Fedel'al, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 1974. - Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos, serão votados 

após a Ordem do Dia, na forma ·do art. 378 do Regimento In·temo. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. 
O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuo hoje 

as cons!decrações que julgo de meu dever sobre a posição assumida por Portugal 
em face das reivindic·ações de Angola, Mo~ambique e Guiné, na Afr!ca. Faço-o 
não somente com a: plena consciência da minha responsabilida<ie mas, também, 
como amigo de Portugal, pais ao qual nos llg·am la~os histórloos tão profundos. 
Faço-o, porque considero que o melhor serviço qu-e se pode prestar ao amigo é 
não lhe faltar com a verdade, sobretudo na hora em que de"e se requer uma 
decisão fundamental ao seu futuro e à sua própri·a sobrevivência. 

Preço excepcional 
Srs. Senadores, 
Empenhando-me em observar quanto houve, a propósito do colonialismo 

português, na xxvm sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, realizada 
em fins do ano passado, interessei-me ao mesmo tempo em tomar conhecimnto 
de tudo que pude do que se tem publicado sobre o assunto, especialmente em 
documentos oflc~als. Não só me contentei, portanto, em ver os fatos e observ.a;r 
as manifestações e tendênctas do grande parlamento mundial m!liS busquei tam
bém conhecer e analisar, para meu julgamento, os motivos das posições lliSSU
midas pelos seus integrantes. 

Aparelhei-me, assim, na base de tais informações, e preservando-me da 
emoção, para fixar fielmente a realidade bem como ·as atitude.s tomad•lliS em 
face do problema pelos 136 E.stados-Mem:bros da ONU que comparec·e~am à Assem
bléia Geral. E o que a;qui trago é o resultado desse esforço de captação de da:dos 
e de compreensão de palavras e atas de um brasileiro que ama Portugal e, com 
o sentimento de solidariedade e gratidão, expõe os fatos com absoluta isenção 
e os interpreta à luz à•a verdade, sem preocupaçõe.s outrlliS que não sejam a gr!lin
deza e o futuro da Nação que nos descobriu e nos construiu. 

Viu-se que, diante da decisão d•e Portugal, ne·ganào-se a conceder autodeter
minação aos seus territórios, as Nações Unidas, considerando-os não-autónomos, 
sujeitos, portanto, às exigências da Grurta e da Declaração de Outorga de Inde
pendência, têm, ano após ano, aprovado Resoluções que o condel!am. 

E não apenas o condenam mas, também, apóiam ostensivamente, no plano 
moral e ma•teri·al, os Movimentos de Libertação fundados pe~os africanos, que, 
desiludidos de uma solução pacífica para o problema da descolonização, há treze 
anos inicl:aram uma luta arm!lida para, pela forç•!ll, conquistar sua autodetermi
nação e independência. 

Movimentos de libertação 

Embora a história dos Movimentos Nacionais de Libertação dos te·rrltó:rios 
portugueses comece antes da Segunda Grande Guerra Mundial, - depois de 
termlna.da esta é que se avolumaram eles, ampliando, através de associações 
l·egais, reivindicações por reformas sociais com a participação direta d·as massas 
urbanas. Recusou-as o Gove,rno, e colocando-se contra eles, logo substitu'!u os 
dirigentes das associações por elementos de sua confiança. Crla11am, então, os 
·africanos, em Angol'a, Moçambique e Guiné agrupamentos clandestinos, orga
nizadores de greves em favor de aumento de salã.rlos. Intensificou-se e ala;rgou
se, diante ·disso, a reação oficial, e, em 1959, em Pidglguiti <Blssa,u), Cll·nqüenta 
pessoas foram mortas num choque entre a Policia e os trabalhadores das Docas. 
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A tal violência responderam os africanos também com violência, agravando-se, 
assim, enormemente, a situação de incompatibilidade entre Portugal e a popu
lação autóctone. 

Segundo dados da ONU, o MPLA (Movimento Popular· de Libertação de 
Angola), cujo primeiro manifesto pela independência da colónia data de 1956, 
controla um milhão de habitantes em mais de um terço do território. Em 1962, 
a União das Populações de A:ngol~t (UPA) se integrou na Frente Nacionat de 
Libertação, que estabeleceu o Gov-erno Revolucionário no Exillo (GRAE) e luta 
no Nordeste da colônia. 

A Frente de Libertação de Moçambique (FRiEI.JJMO), constituída em 1962 
com a fusão de três Movimentes, declara já haver retirado da dominação de 
Portugal mais de um quarto do território. Em 1971, delegados seus foram con
vioodoo a representar Moçambique nos trabalhos da Comissão das Nações Unidas 
para. a Af.rica.. O Exército da. FRELIMO, que começou com 250 homens, tem, hoje, 
28.000. 

O Partido Africano pela Independência de Guiné-Bissau e das Ilhas de 
Cabo Verde (PAJJGCl, fund!l!do em 1956, afirma haver libertado três quartos e 
estar contratando dois terços do seu território. 

Em julho de 1970, o Papa recebeu em audiência no Vaticano os três líderes 
dos Movim:ent;os de Libertação de Angola, Moçambique e Guiné, respectivamente 
Agostinho Neto, Mllircelino dos Santos e Amilcar Cabral, este último recentemente 
assassinado. 

Argumento recusado 
A situação de Portugal na ONU piorou excepcionalmente em 1973, porque, 

como ontem assinalei, a XXVIII Assembléia Geral não somente reconheceu a 
Independência de Guiné-Bissau como, também, aprovou proj·eto de Resolução 
contra a "ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas de certos setores da 
Guiné-Bissau e atos de agressão por elas cometidos contra o Povo da República", 
- e, ainda, negou credenciais aos repr-esentantes de Portugal para falarem na 
ONU em nome de AngoLa, Moçambique e Guiné-Bissau, "considerando que eles 
representam Portugal como existe dentro de suas frontei~as europé1as, e não os 
territórios sob dominação portuguesa", nem muito menos Guiné-Bissau, "que 
é um Estado Independente". 

o argumento dos governantes portugueses, segundo o qual os territórios são 
províncias ultramBJrinas, que inte~rarn a Metrópole, não convenceu e foi recusado 
in limine, como ficção inaceitável. 

Desgaste e dispêndios 
A posição colonialista de Portugal custa-lhe, de fato, preço excepcional. Res

salte-se, de início, o seu desgaste em recursos hum·anos, a guerra colonial esva
zi·ando a Nação de sua mocidade. Ilustre personalidade bvasilelra, que esteve 
recentemente por lá, notou a pouca presença de jovens nas mas. E lhe foi expli
cado que eles, quando não deixam o País a fim de, lá fora, se livrar do serviço 
militar na Mrica, são convocad·os para as forças arma:da.s e vão obrigatoriamente 
lutar ali, onde tantas vidas preciosas vêm sendo ceifadas pelas guerrilhas san
gl'entas. 

Além do desgBJSte em recursos humanos, há imenso desgaste material. Cal
cula-se hoje em mais de 50% do orçamento anual da Nação o dispêndio para 
manter as forças armad,a.s em operações militares contra os movimentos africanos 
de libertação. 

Entre 1961 e 1969, - são .dados da ONU - os efetivos do Exército português 
em Angola triplicaram, de 20.000 homens passavam a 60.000; e em Moçambique, 
de 25.000 homens, em 1964, a 60.000 em 1970. No ano passado, 1973, o total das 
forças armadas portugues·as em Angola, Moçambique e Guiné era de 142.000 
hOmens, conf•orme estatístic'as oficiais publicadas em 1974. E ainda agora a 
imprensa divulga que o Governo português decidiu env:lar para lá mais 10.000 
homens. 

• 

-
li 



- 718 -

Estão na Afrlca cerca de dois terços das forças militares portuguesas, ou seja. 
25 regimentos de inf·antaria e ·unidades de apoio. Segundo dados da NATO, é de 
218.000 homens o total das forças rurmadas do País, e de 152.000 homens a. parte 
delas, que enfrenta. os movimentos africanos de libertação, sendo 55.000 em 
Angola, 70.000 em Mo~llimbique, e 27.000 na Guiné portuguesa. Em 1972, o orça
mento militar de Portugal foi deUS$ 459.400,000. 

Segundo o.s relatórios portugueses, em começos de junho de 1962 haviam sido 
mortos 1.000 europ.eus ·e 3.000 africanos mas, nos debates do Conselho de Segu
rança., foi declarado que o número de africanos mortos s·e elevava a 30.000 

Anote-se, a propó.sito, que Portugal tem, em 85.740 quilôme'-ros quadrados de 
superfície, uma população, segundo dados de 1972 da ONU, de 8.830. 000 habitan
tes, Moçambique, 7'H.12·5 quilómetros quadrad·os e 8.510.000 de habitantes; Angola, 
I. 246.700 quilômetros quadrados, com 1. 000 milhas de costa, e 5. 810.000 habi
tantes, dos qua!s 340.COO europeus; e a Guiné, 36.l25 quilómetros quadrados e a 
população estimada em 480.000. 

Os três territórios, onde há cerca de 500.000 portugueses, possuem 23 vezes a 
superfície e cerca de 6 milhões de habitan•es mais que Portugal. 

Somente 3% da população de Moçambique são brancos. É de 0,3% a percen
tagem máxima de assimilados da população total de Guiné-Bissau. 

Desprestígio 

Além do desgaste humano e do dispêndio financeiro, que a guerra coloníal 
acarreta, há o desprestígio crescente no plano internacional, provocado pela 
causa má que a Nação defende. É realmente de lamentar ver na ONU Portugal 
isolado, marginalizado, diminuindo-se na adoção de uma política colonialista den
tro do mundo mod·erno anticolonial:sta, quando na França a História do país 
.para alunos do curso médio já não inclui o capi•ulo "A França d':Além Mar•·. 
substituído pelo "Franceses fora da França". Nega, assim, o seu passado de Nação 
pioneira, que, com o Infante D. Henrique, fundou, em começos do século XV 
0410), a Escola de Sagres, C·entro de ciências matemáticas e cosmográficas e cul
tura náutica, que, r·eunlndo grandes cient:stas e formando navegadores, deu co
meço à história dos descobrimentos, à expansão marítima; que, com Diogo Cão, 
f-ez na segunda metade do Século XV o reconhecimento da Costa Africana, en
trando em contato com •O rei do Congo, que descobriu n·ova rota para o Oriente e, 
com Barto:omeu Dias, dobrou em 1488 o Cabo da Boa Esp-erança; em 1497, a 8 
de junho, iniciou a primeira viagem, por mar, à índia, com Vasco da Gama, que, 
fazendo uso sistemático, pela primeira vez no mundo, de tábuas quadrienaís sola
res, a 8 de maio de 1498 fundeava suas três naus em Calecut, e em agosto de 1499 
retornava a Lisboa. Foram ainda os portugu·eses os primeiros a chegar em 1516 
e 1542 às costas da China e do Japão, respectivamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador? 
O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, nobre Senador Jarbas Passarinho, 

com muita honra. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Ouvimos, com a atenção que o talento de V. Ex.a 

nos merece, desde ontem, o discurso com que analisa o problema da. descoloni
zação africana naquilo que tange a Portugal. Em primeiro lugar, gostaríamos de 
prestar uma homena.gem a V. Ex.a por tomar uma posição anticolonialista. Em 
segundo lugar, se V. Ex.a nos permite, gostaríamos de afirmar, sem multa audá
cia, que na História Contemporânea parece hav·er campo suficiente para que al
guém faça um estudo simplesmente fascinante sobre o que foi a incapacidade 
das potências européias d·e fazerem a descolonização africana, - sobretudo a 
africana, mas também a asiática, - sem que, -em seguida, lhes sucedesse no 
poder o ativismo esqu·erdista mundiaL Quem ana:isa a Africa Central, quem 
analisa o problema da Afrlca negra, quem analisa o problema da própria Afrlca 
mediterrânea, chega exatament.e a esta conclusão: à medida -em que se retirarem 
destes locais os países colonizadores europeus, sucedeu a eles no poder não um 
grupo nacionalista isento de contaminações esqu.erdlstas, do ponto de vista ideo
lógico, mas, precisamente, o contrário. Quem analisa, hoje por exemplo, a Etiópia, 
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verifica que ela está sob verdadeiro cerco da an'iga Somál:a italiana, da Eritréia, 
todas elas hoje sob a direção nítida, indiscutível, da Ohina comunista. A este 
aparte que V. Ex." bondosamente ouve, a:ém do elogio que já lhe fiz da sua po
sição, que coincide com a nossa, eu acrescentaria, entretanto, uma observação re
lativa ao aparte que ontem lhe deu o ilustre Senador Luiz Cavalcante, precisa
mente quanto a esse dualismo da ONU. Eu re'omaria o aparte do nosso eminente 
colega, porque me parece que ninguém mais ca:tegorlzado do que Solzhenitsyn 
que acaba de cons·eguir sair da União Soviética, dela não pôde sair para receber 
o Prêmio Nobel de Literatura. Solzhenitsyn fez este retrato no diScurso proibido, 
no discurso que ·ele não pôd.e ler quando disse que desgraçadamente, em um 
mundo imoral a ONU também s·e transformou em imoral. São palavras dele: 

"Desgraçadamente, em um mundo imoral ela tornou-s·e imora:. Não é 
uma organizaçã·o das naçé·es unidas, mas uma organização de governos 
unidos, na qual todos os governo.s são iguais: os que foram escolhidos li
vremente, os que foram !mpostos p·ela força e os que se apoderaram do 
poder pelas armas. Apoiando-se sobre uma maioria mercenária, a ONU 
pro~ege zelosamente a liberdade de certos países e negligencia soberana
mente a dos outros." 

O que eu acrescentaria ao aparte do meu eminente colega, Senador Luiz Caval
cante é precisamente que todos nó.s sabemos - •e V. Ex.'~ tanto quanto nós -
que há artifícios nas Assembléias Internacionais, de que V. Ex.a já participou 
e eu, recent·emente, C·Omo Ministro de Estado. Por exemplo, verificamos a Ucrânia 
com voto livre; verificamos a Bielo-R.ússia com vo•o livre, c·omo se fossem nações 
independentes e não nações submetidas ao guante completo do Politiburgo de 
Moscou. De modo que esse dualismo é que nos constrange. E temos certeza de 
que a visão crítica de V. Ex.a é dupla, ·ela não é, apenas, com relação aos erros 
palmar.es qu·~ as potências européias cometeram no seu proceSS·O de descolonização 
e no caso que V. Ex. a - parec·e que traduzindo s·eu p-ensamento, até, penosamente 
\porque todos nós percebemos que é penoso criticar Portugal) - analisa, também, 
e com certeza terá suas vistas voltadas para o novo imperialismo mundial, o único 
que não se destruiu, até aqui. Aquel·e qu·e V·em dos czares russos ampliou-se pelo 
Partido Bolch·evista e permanece talvez pela c·ontingência de sua unidade geográ
fica até aqui intocáve:. Quando uma Hungria, por exemplo, tentou rebelar-se, 
não em nome do anticomunismo, mas apenas em nome daquilo que ·eles chama
vam comunismo nacf.onal!sta, foi cons:derada a contra-revolução húngara e seus 
próprios dirigentes expulsos do pais, aliás expulsos do país não, expulsos da face 
da Terra pelo verbo eliminar, que é um verbo muito simpático àqueles que ouvem, 
mas que traduz uma cruel realidade. Em suma, neste longo aparte, eu queria 
congratular-me com a posição de V. Ex.", a posição anticolonialista que defende, 
e, infelizmente, Portuga: perdeu a oportunidade d·e ter feito isto de maneira 
menos dolorosa, mas, talvez, ainda ·esteja precisamente no encontro dos tempos, 
antes daquele tempo fa•al de ond·e não há retorno, e que encontrou, por ex·em
plo, a Bélgica, quando deixou ao mundo uma demonstração tristíssima da desco
lonização do seu antigo Congo. Quero a.ss·ocia'r-me a V. Ex.o. nas palavrrus com 
que V. Ex. a profllga o err.o de visão histórica que fez com qu·e a descolonização 
da Africa não se fizesse há mais tempo, .sob os auspícios de um Dom João VI e 
de um Pedro I. 

O SR. ARNON DE MELLO - Nobre Senador Jarbas Passarinho, antes de 
tudo, quero manifestar a V. Ex.a a minha alegria pelo seu aparte, que multo me 
honra. 

Não tenho madato para def·ender a ONU, mas estimaria l·embrar a V. Ex.a 
que ela se dirige pela Carta de São Francisco, assinada, inicialmente, por 51 pai
ses, aos quais se jun+aram mais 85 nações, e nessa Carta se inscreve o princípio 
da auto determinação. A ONU não pode interferir na vida interna das Nações. 
Imagine V. Ex." se, amanhã, o Brasil adotasse outra f·orma de governo, discar
diante do ponto de vista de V. Ex.", e a ONU quisesse que o Brasil modificasse o 
seu regime. Por outro lado, na Carta d·e São Francisco se inscreve, também, o 
principio anti colonialista. Dois terços da população do mundo, como disse ontem, !.,. 
eram, ao fim da Segunda Grande Guerra, colonizados, e hoje estn per1 
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es+á reduzida a 1,5%, mercê do ·empenho da Olm, cujo pap·el é da maior impor
tância para o desenvolvimento e a paz. Assisti às reuniões da Assembléia Geral 
de 1973. Nações pequenas e nações pobves ali se manifestam com a mesma liber
dade das superpotências. Parlamento mundial, a ONU reúne Estados mais diver
gentes para O· debate de ·problemas e ;déias, o que já é meio caminho andado 
para a paz que todos almejamos. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.• um aparte, nobre Senador Arnon 
de Mello? 

O SR. ARNON DE ME.LLO - Pois não, nobre Senador Luiz Cavalcante. 
O Sr. Luiz Ciwalcante - R-eportando-me à argumentação última de V. Ex.", 

no caso do Brasil, dizendo que a ONU •eria o direito de interferir numa forma 
de governo em nosso País ... 

O SR. ARNON DE EMLLO - Não pode interferir, como não interfere em 
nenhum país, porque respeita o princípio da autodeterminação. 

O Sr. Luiz Cavalcante -E não admitiríamos jamais .que ela interferisse aqui. 
Mas, quero lembrar que a Letônia, a Lituânia, a Estônia simplesmente desapare
ceram do mapa como nações livres ocupadas que foram pela potente União So
viética, e a ONU até hoje não deu .sequer um bocejo de lamento em relação ao 
fato. Muito grato a V. Ex." por este aparte. 

O SR. ARNON DE MELLO- Respondo a V. Ex."' com as palavras com que 
respondi ao nobre Senador Jarbas Passarinho. A ONU, que se dirige peJa Carta 
de São Francisco, não pode exceder a área das suas atribuições. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." permite um aparte? 
O SR. ARNON DE MELLO - .Pois não, nobre Senador Paulo Guerra. Estava 

esperando o apart.e <le V. Ex.•, qu·e recentemente visitou a Mrlca. 
O Sr. Paulo Guerm- Ouço sempre V. Ex.• com multa atenção e apreço pela 

seriedade com que trata dos assuntos nesta Casa. Mas, nesta oportunidade em 
que V. Ex."' aborda +ema muito atual, que é o da desco:onlzação portuguesa na 
África, nós, que somos sentimentalmente ligados a Portugal, não sabemos por 
que aque1e pais não se antecipou nesta tarefa. V. Ex."' e eu conhecemos os terri
tôrlos que estavam sob o domínio português na África. Senti lá, como senti em 
Angola, qu-e todos queriam a independência: o português rico, o português pobre, 
o de classe média, o preto rico, o preto. pobre, o de classe média. Sentimos, tam
bém, que nesta hora em que termina no mundo o domínio colonialista antigo, 
surge, na África, a colonização chinesa. Eu mesmo tive que ser escoltado por tro
pas portuguesas quando saí do Congo Belga, por via terrestre, até Matadi, até 
os limites. E, ao atravessar a fronteira de Angola, a enc·ontrei através de Portu
gal, em guerra com o Congo Francês, hoje Brazzavil:e, totalmente dominado 
pelos chineses. O ·comandante da unidade portuguesa que, para a minha segu
rança, me escoltou por um percurso de 8 km até o aeroporto local, teve oportuni
dade de me mostrar mais de •50 metralhadoras chinesas apreendidas das mãos 
dos pretos que estão sendo utilizados pelos chineses que ocupam Brazzav!lle. 
Portanto, lamentamos, nesta hora, a atitude retardada de Portugal e festejamos 
a _orientação nova, mas estamos no prenúncio de uma nova colonização chinesa, 
nao somente em BrazzavlJl.e, mas na Tanzãnia, na Zâmbia, no Norte de Mo
çambique. 

Anticolonialismo 

o SR. ARNON DE MELLO - Multo obrigado a V. Ex.•, nobre Senador Pau:o 
Guerra, pelo seu aparte, que é muito esclarecedor. 

o Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.• me permitiria ser importuno mais uma 
vez ... 

o SR. ARNON DE MELLO - V. Ex.~~o não é importuno absolutamente. Acolho 
com multa honra o aparte de V. Ex.~~o 

o sr. Jarbas Passarinho - .. ' pois creio que seria mais apropriado que diS
cutíssemos, agor!t, uma vez que V. Ex." ao responder ao ilustre Senador Lulz 
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Cavalcante, disse que respondia, por extensão, com a resposta que me houvera 
dado. Quero cre·r que deixei claro que saudava e festejava em V. Ex.a uma po
sição anticolonialista. 

O SR. ARNON DE MELLO - De ~cord'O, aliás, com o Brasll, signatário da 
carta anticolonialista de São Francisco. 
· · · ó Sr. Jariia.S. Passarinho ....,. Quero crer, também, que fiz uma crític1l. da hu
mildade da minha pOSição pessoal, mas de !tlgum modo . convall.dada pela tri
buna deste Senado,. aos pa!ses europeus que não souberam fazer a descolonização 
ém·tempo oportuno e, ·conseqüentemente, devem ter provocado a criação de li
deranças ant~gônicas, por seu: turno preparadas em países interessados em de
senvolver a guerra revolucionária. Ora, eis .que V. Ex. a, ao conced·er-me o contra
aparte, parece. que. teve a impressão de que eu, ao ler o texto de Soiljenitzen, 
discutia a validade da ONU. Eu não discuto lt validade da ONU. Exatamente 
como V. Ex.a, acho que ruim com ela, pior sem ela. E eu tive oportunidade 
de verificar, por exemplo, na UNESCO, a chegada da China comunista, quando 
os países· maiS atacados pelos seus representantes na sua sessão inaugural 
foram precisamente os Estados Untdos da América e a União Soviética. Por 
aí vê V. Ex. a que é pr.eferível ter as feras todas numa mesma arena, sem s•er a 
nossa, do que tê-las for~t dessa arena. Por outro lacto, ainda acredito também 
que V. Ex.a. laborará em equívoco se admitir que nós, ao aceitarmos a posição da 
ONU como o grande Parlamento a que V. Ex. a. se referiu, façaanos dela a imagem 
de um~ sociedade que julga .com absoluta isenção de ânimo o problema da 
autodeterminação. Exatamente por não julgar, exatamente porque me parece 
que falta. na política global da ONU, a própria fid•eUdade aos seus princípios 
basil'a:res é que eu, em vez de 'lhe dar um aparte agora, anunciarei, :para tédio 
deste Senado, que pedirei a palavra e me inscreverei para tratar especificamente 
do assunto. 

O SR. i\RNON DE MELLO- Nobre senador Jar.bas Passarinho, tenho muita 
satisf~tção em debater com V. Ex.a. estes temas fascinantes. Sucoe.de que vejo 
acesa a lâmpada com que o Presidente Paulo Torres está me avisando de que o 
tempo de que disponho na triouna já terminou, embora não haja saído ainda 
d'O começo do meu pronunciamento. Reservo-me pa:ra apartear V. Ex.a quando 
V. Ex.a falar sobre o assunto nesta Casa, como anuncia. 

Caso da índia 

. Referi à atitude de Delegados dos Países Africanos e Asiáticos, que votaram 
na ONU pela independência de Guiné-Bissau. Citei palavras do Delegado in
diano, declarando que há doze anos a índia fez tudo com Portuga:l para retirar 
pacificamente de Gôa as suas tropas e, infrutíferos seus esforços de persuasão, 
tivera seu País de reco·rrer à força para· libertar aquela: parte do seu território, 
desd·e 1500 sob a dominação portuguesa. 

Lembro, a esse respeito, que, ao visitar a índi-a ·em 19,67 ouvi de um Indiano 
em Nova Delhi que· não compreendia Portugal. Po~s se a Inglaterra con
cordara com a independência de índia, por que Portugal não admitia a retirada 
pacífica de suas tropas de Gôa? E a: Inglaterra havia delx:ado lá grandes mar.cas 
de sua presença, como a cidade de Nova Delhl, que construiu, e ainda a língua 
Inglesa, qt:e é hoje o idioma de comunicação entre os indianos. Não esqueço 
que, no Instituto Tata, de Bomba:im, quando, depois de percorrer-lhe as depen
dências e os laboratórios, nos reunimos em uma grande mesa - eu e quinze 
engenheiros nucleares -, somente dois deles S·e comunicavam na sua própria 
lingua, porque todos os outros falavam línguas diferentes e só se entendiam em 
Inglês. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. i\JRNON DE MELLO -.Com todo prazer. 

· O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." permita que o faça. Mas, na hora em que 
festejamos a nova orientação da política portuguesa, façamos justiça também 
.ao ~rabalho col!)nizador ~o português, De. tod'Os os países que tinham colônla ná 
A:frica, senti, de perto, o que foi socialmente mals cn.paz foi ó português .. sob o 
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ponto de >:l.sta econômico, o português foi zero; mas, sob o ponto de vista social, 
o português soube colonizar a Africa. Vou citar lli!l1 pequeno exemplo a V. Ex." 
Encontrava-me em Kln.masa, capital do a:lre, e comecei a ouvir o cantarolar de 
um hino português, cantado por um preto angolano, que estava exilado em 
Kinshasa. Pois bem. Esse preto português, que havia-se batido pela libertação 
da: sua terra, por Ang·ola, exilado em Kinshasa, trazia na alma os sentimentos 
portugueses e estava ali a cantarolar o hino português. 

O SR. ARNON DE MELLO - Nobve Senador Paulo Guerra, estou inscrito 
para a próxima Sessão do Senado quando tratare! desse aspecto do problema 
a:o qual V. Ex.a se re:f·er!u. 

Abstenção e Apoio 
Senhor Prestcte.nte, citei as man~festações de vários países que se a-bstiveram 

doe votar ·O projeto· de :re.conheclmento da República de Guiné~Bissau, entre eles 
a França, a Bélgica, a Holanda, a Itália, a Alemanha, a Austrália, que possuíam 
colônias e lhes concederam autodeterminação; a Suécia, o Canadá - todos 
protestando duramente contra o colonialismo português, considerada por eles 
um desafio às Nações Unidas a at!tud·e Intransigente de Portugal. 

E citei mesmo palses que votaram contra o projeto, como a Grã-iB:retanha 
e os Estados Unld:Os, cujos delega.dos fala;ram para ·esclarecer que o fizeram por 
questões de técnica juridlca, ac·entuando, porém, que votaram e aprovaram a 
Resolução n.0 322 (1972) do Conselho de Segurança, que condena o colonialismo 
de Portugal. 

!!:, pois, o mundo todo que se declara contr~t a decisão portuguesa de manter 
sob seu domínio Angola, Moçambique e Guiné. 

Fim do Colonialismo 
S·e o colonialismo podia ser defendtdo antes do flan àa Se.gunda Guerra 

Mundial, já hoje, quando desde há 25 anos a Carta de São Francisco determinou 
a descolonização, e a ONU a executou quase completamente, se toma absurdo 
adotar posição colonialista, seja qual for a razão. !!: o caso de Portugal, cuja 
situação se faz dia a dia cada vez ma:ls extremamente difícil. 

o livro recente do Gem~cl'al Antônio àe Spinola, que governou a Guiné nos 
últimos cinco anos, bem esclarece o assunto. Portugal, para manter Angola, 
Moçam,bique e Guiné, não luta a:penas contra as suas três colônias mas contra 
o mundo. E se antes eram países a:frlcanos independentes e uns poucos outros 
que ajudavam as colônias a combaterem a dominação portuguesa, hoje tal 
atitude é do mundo todo, ~t ONiU coletivamente e cada um de seus Estados
Membros. 

Ainda o Chanceler de Portugal, Rui Patrício, comentando os acontecimentos 
de há dois meses em seu País, de.pois da publicação àe "Portugal e o Futuro", 
rea.flrma o interesse dele "em encontrar uma solução portuguesa para o pro
blema". Temia, entreta:nto, que esse interesse chegass·e ta~de demais. 

Gravidade da. Situação 
Não é possível desconhecer a gravidade da situação, comprovada através da 

presença em Africa doe 1:52 mil soldados portugueses. Não fosse g11a ve ~t situação, 
por que gastar tanto, mantendo lá fora tão numerosos homens em armas? 

Não é possível, por outro lado, - escrevia eu, há dois meses no relatório de 
que fui incumbido - minimizar os protestos m1Utares surgidos na Metrópole, 
os quais sabemos que têm sempre efeito multiplicador. Há que computa:r etm 
acontecimentos de tal natureza a contribuição do inconsciente coletlvo. Se a 
justiça da causa já reduziu o colonialismo no mundo, de 2/3 de sua população, 
para 1,5%; se há treze anos travam os povos dos territórios portugueses .com
bates sangrentos que, na opinião de General Splnola, não terão fim, - há de 
esperar-se evidentemente que a justiça da causa sensibilize por igual as F1orças 
Armadas em gera:! e o povo, sobre o qual recaem os ônus terríveis d·a luta, 
através do desprestigio, do desgaste e dos dispêndios enormes que exige da 
Nação. 
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Saliente-se que, vivendo-se num "mundo só", em que a ciência e a tecnologia 
aproxima, cada vez mais, uns dos outros, todos os países, nenhum deles deixa 
de sofrer a influência: dos acontecimentos, onde quer que se verifiquem. A ati
tude da ONU, contra o colonialismo, é não apenas uma determinação da carta 
mas, ainda., uma resultante dos novos tempos e da vontacfe geral das Na:ções. 
Como, pois, diz o Sr. Rui Patrício. ex-Ministro das Relações Exteriores de Por
tugal, na sua comunicação, em 1!}73, ao congresso da Ação Nacional Popula:r, 
"nenhuma nação pode eximir-se aos Imperativos da convivência e da solidarie
dade internacionais". 

O Exemplo de De Gaulle 
Fa:z-nos a posição do Governo de Portugal lembrar o caso da França, ou 

melhor· o exemplo· de Charles de Gaulle para quem, desde a infância até a 
maioridade, "as colónias taziam parte do património nacional". 

Ainda em meio à Segunda Grande Guerra, dizia De Gaulle, a propósito dos 
resultados da Ce>nferêncla de Brazzavil!e, pe>r ele promovida ean 1943 e na qual 
renovou os apelos que de Londres fazia no sentido de que os africanos l'esistissem 
à invasão hitlerlsta: 

"Os objetivos d'a ob11a de civ111zação rea:IIzada pela França nas colónias 
B.J!astam tod·a idéia de autonomia, toda possibilidade de evolução fora do bloco 
francês; a constituição eventual, mesmo longínqua, de autogoverno nas colónias 
lónlas está !11fastada." 

Diga-se que à Conferência de Brazzaville não compareceu nenhum B.lfricano, 
senão o Comissário da Colônia., Renê P1even, que a presidiu; o Inspetor-Geral 
das Colónias e governadores-gerais, residentes e delegados de governadores da 
Argélia, TuníSia, JIA~:~.rrocos, Áfr!ca Ocidental Francesa, 18 ao todo. Os africanos 
eram convocados para lutar pela libertação da França, mas eles mesmos con
tinuavam dominados. 

E De Gaulle que, em 30 de maio de 1943, Instalou seu Governo em Argel e 
ainda em Londres, em 1940, teve o apoio dos africanos, não variou de concep
ções nem de linguagem, quando, em visita às colónias fl.'lancesas, dirigiu a pa
lavra às suas populações: "Morrocos, ligado a nós por laços que ninguém tem 
podido nem poderá romper" afirmava ele, então. 

Retificação de Rumos 
Finda a guerra, De Gaulle assumiu o Governo da França em Paris e logo 

enviou um corpo ex;pedicionário para "l1estabelecer a soberania francesa" na 
Mrica. E desde Jogo rejeita o pro~eto da nova Constituição da F11ança que lhe 
foi apresentado e que propõe uma livre associa:ção para o Império. Elimina a 
id-éia de associação e aceita a União Fl.'lancesa, desde que "sob a autoridade da 
França, que deve ser exercida nitidamente". Conserva-se indiferente às lutas 
sangrentas em Madagascar e na Algérla, às agitações na Alfrica, às pilhagens 
na Tunisia. 

Em 20 de janeiro de 1946, deixa: o Governo da França, e somente depois 
disso considera melhor a situação do País, sua:s conveniências e seus interesses, 
seus objetivos permanentes, e então prega a paz na Indochina: 

"No interesse da tranqüi!idade internacional diz De Gaulee, e tendo em 
vista a:s perdas terríveis já sofrid!as pela União Francesa, o G<l:verno deve tentar 
fazer cessar a guerra". 

"Se a Conferência de Genebra" - diz ele, em 7 de abril de 1954 - "permitir 
alcançar esta chance de paz, ela será bem-vinda". 

Ao voltar ao Poder, em 19'58, ainda: resiste, ent11etanto, a conceder inde
pendência a todos os povos coloni::Lls. Recusa, então, que seja !nclu~da no ante
projeto da nova Constituição a palavra independência. 

O Caso da Algéria 
Em 7 de junho de 1968, assim se expressa De Gaulle em Oran, a propó

sito da Algér!a: "!l: organicamente uma terra francesa hoje e para sempre". 
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Mas como "não há politica que tenha bom sucesso sem considerar as re.alldaàies", 
ao regress•ar de sua longa: viagem à Afrlca, dectdiu introduzir no projeto cons
titucional o artigo antes .recusado por e·J.e, mas ainda assim com esta restrição: 

"Um Estado-Membro dâ ComuntdacLe pode tornar-se independente, deixando 
de pertencer à Comunidade." ' . . . · 

De ·a.aulle s·ente, porém, a pressão da: realidade e, em discurso de 16 de 
setembro de 1!}59, declara: "Considero como necessário que o recurso à autode-' 
terminação dos algerlanos seja desde hoje proclamado." Em 4 de junho. de 1960 
já re.forma a constituição e modifica o artigo 86, do qual tira a restrição que 
anteriormen.a nele incluíra: 

· "Um Esta:do-Membro da Comunidade pode tornar-se independente sem ce·.s-
sar de pertencer à Comunidade". · · · · · .. 

E em 16 do mesmo mês e ano assim se manifesta a respetto da luta armada 
na Argélia: · 

"Eu lhes declaro (aos dirigentes da insurreição algeriana) · que nós os es
pera:mos ·aqui a fim de encontrar com eles uma fórmula honrosa que termine 
c·om os combates que travam ainda, regule o destino do.s armamentos e garanta 
o d·estlno dos combatentes". · 

O SR. PRESIDENTE (P,aulo Torres) - Lamento interromper V. Ex."; que 
começou a falar vinte para três horas e já são três horas e vinte minutos. Seu 
tempo está esgota:do. 

O SR. ARNON DE MEUO - Peço desculpas a V. Ex.", porque fui honrado 
com vários apartes. · · · 

O SR. PRESIDENTE (PaUlo Torl"es) -Estamos ouvindo com encantamento 
V. Ex.", mÍl.s há 12 oradores inscritos. · · · 

O SR. ARNON DE MEUO - Vou terminar neste momento, Sr. Presidente. 
A primeil1a colônia a realizar plebiscito foi a Guiné, cujos eleitores se de

clararam, a 28 de setembro de 1959, pela independência, proclamada Jogo após 
1.0 de outubro. Seguem-se-lhe a Federação do Mail e Madagascar. 

É este o exemplo de De Gaulle, que respeitou a legítlína aspi11aÇão da.S co'
lônias e lhes concedeu a independência, apesar de as considera:r desde seus 
verdes anos como património d'a nação. · 

Emancipação 
Cumpre ressaltar que a autodeterminação das colônias não se faz contra 

Portugal, mas em favor das colónias. 
A exemplo de Oliveira Salazar, o Sr. Marcelo Caetano a:presentou . a po

sição atual do seu País como de defes'a da permanência em Mrica da cultura 
portuguesa, que, segundo e1e, lá d·esapareceria: com a autodeterminação das 
colônias. O Brasil, no entanto, é prova em contrário. Independente faz 1•50 anos, 
tendo recebtdo imigrantes de tod'o o mundo, conserva suas vaizes portuguesas, 
e ao longo de todo esse tempo são cabais e sem conta as demonstrações .do 
seu amor e do seu reconhecimento a Portugal. 

. Se, portanto, no Brasil se a.profundaram, depois da Independência, nossas 
ligações com a Mã·e-Pátria e se mantiveram os valores culturais portugueses, 
não .tem por que assim também não ser em Africa com a autodeterminação aos 
territórios. Mais facilmente destruídos serão aqueles valores se se lhes negar 
tal dir·eito, fixando-se posições antagónicas e a:gravando-se ainda mais as ln~ 
c·ompatibilidades através da luta armada. 
· Cumpre defender; não há dúvida, a cultura portuguesa em terras da Afrlca:, 

"fonte da nossa formação· histórica". Mas não será realmente pelo acirramento 
dos combates sangrentos, entre Portugal e os territórios, que a preservamos. 
R.ecorde-s.e o que se deu com o Forte de São João de Ajudá, no Doomé, de onde 
recebemos tantos escravos. Mesmo depois da Independência desse Pais, o Forte 
con:tinuou sob o comando português. Como a ·obstinação de Portugal .. não· se 



sen.~ibilizou com os apelos do Governo de Daomé para .entregá-lo às suas au· 
toridades, ou instalar aí a futura EmbaiXada de Portugal, tirando-lhe o carárer 
do domínio colonial, o nove! País recorreu às armas. O comandante do Forte, 
porém, vendo-se derrotado, preferiu, a entregá-lo ao Governo local, Incendiá-lo 
e destruir-lhe todas as dependências, É preciso certamente evitar que as crises 
cheguem a tal ponto. 

Em Gôa também d·esapareceram valares inestimáveis da cultura portuguesa. 
O Governo da índia aliá.s convidou o nosso Pais a construir lá o Instituto de 
Cultura .Ltiso-Brasnel.ra. ' 

Argumento Improcedente 
' · · Não procede, por outro lado, o argumento de que as terdtórios não têm 
condições de se governar por si mesmos, o qual, se foss·e válido, deporia contra 
.o País colonizador, sob a acusaçãa de não se haver ele empenhado em desen
·volver devidamente, como lhe cumpria, o tea:ritórlo sob sua administração. Tam
bém em . 1825, há, portanto, mails de século e meio, foi o mesmo argumento 
.apresentado a<> Oongresoo de Viena para impedir o reconhecimento da Indep,en
dêncla do BDasl!. E o que nos diz a História é que a;qul tivemos homens capazes, 
verdadeiros homens que asseguraram a 11nidade e a permanência da Nação 
·em meio a todas as incert-ezas imagináveis. 

Pronunciamento do Brasil 
A esse propósito, aliás, já o Brasil se pronunciou na ONU, quando de início 

se tratou do problema da autodeterminação da:s colônias partuguesas. 
. "O Brasil - disse o Sr. A.ffonso Arinos de Mello Franco. então nooso De
legado à ,ll,.ssembléla Geral das Nações Unidas - agilarda com ansiedade o mo
mento em que Portugal acerte a: a.plicabiUd.ade do prlndplo da autodeterml
.nação e se mostre disposto a aceleDar as l'BJfo.rmas que se tornam Indispensáveis . 
. o Brasil se julga no d·ever de fazer um a.pelo a Portugal para que acelre a 
marcha: da História, e, com sua lar.ga experlêncta e reconh!eclda soberania po
litica, encontre a inspiração que há de transformrur Angola em núcleo criador 
de idéias e sentimentos e não cadlnho de ódioo e ressentimentos. O Brasil exol'ta 
Portugal a assumir a direção do movimento p·ela liberdade de Angola e pela 
·sua: triU!Sd'ol'llllação em um país independente, tão amigo de Portugal quanto o 
·é o Brasil. Porque, no presente estágio da História, as convh·ênclas interna
clonais propícias à humanidade somente vingam e .prospe11am entre os povos 
livres e soberanos. Disso é um .exemplo a comunidade Juso-,braslle!ra." 

Opinião de Escritor Português · 

E le1a-se ainda o que diz o conhecido escritor pol'tuguês Adol'fo Ca:sals 
Monteiro: 

· "0 branco nunca · pe111Sou que o negro fosse gente. Ignorante da clvillzação 
dele, sempre se julg·ou superior, como contlnüa a julgar-se ao pretender ainda 

.hoje que os negros "não estão em condições de se governar". Mas como pode 

. um: branco, conhecendo a secular incapa'Ctcfade de sua raça para fazer da 
.Mrica outra coisa que não se·ja um território de exploração, supor-se capaz de 
governá-la? Pelo fato de dominá-la? Essa é, preciSamente, a maior razão para: 
os negros quererem libertar-se desse julgo. Pois se o branco nada fez para tornar 
·o negro Igual a si, onde a sua superlorida:de?" 

Já lideres democráticos da metrópole enviavam docum·ento a.o Chefe do 
Governo de Portugal d·efendendo que "o País deve reconhecer o direito à auto
·detBJrmlnação dos territórkls e que o objetlvo de Portugal deve ser, não perp.e
.. tuar um tipo de sobel'ania, mas manter Portugal pres·ente". 

· A autodeterminação de Angola, Moçambique e Guiné não se faz, assim, 
contra Portugal, mas a favor de Portugal, porque a favor das colónias que, 
autogovernando-se, serão, como o Brasil, a continuidade da cultura portuguesa. 

Sr. Pvesidente, muito grato 11: V. Ex." pela sua paciência. Está tevmlnado. 
(Muito bem! Palmas, O orador ~ cumprimento.) 1 
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lulz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presld·ente, Srs. Senadores, a Inauguração, 
em março deste ano, da usina nucl-ear argentina de Atucha, ensejou o recrudes
cimento de criticaS que, em ass·emblélas, na Imprensa e em conferências, 
amiúde eram feitas a respeito da solução brasileira do urânio enriquecido. 

Agora, anunciada pelo eminente Senador VIrgílio Távora a participação do 
Brasil na Associação de Enriquecimento de Urânio, ao lado da Inglaterra, da 
Holanda e da Alemanha, é provável que este fato vá ensejar novas críticas, tal
vez sob o argumento de que não seja ainda a solução Ideal, porque o Brasil 
não é, exclusivamente, o enrlquecedor do urânio que precisamos para nossas 
futuras usinas. 

Este assunto de urânio enriquecido já foi exaustivamente debatido nesta 
Casa pelo eminente Líder Virgílio Távora e, também, pelo nobre Senador Amon 
de Mello, mas nunca tive ensejo de dar uma opinião a respeito. Por Isso, eu, 
que não gosto do lusco-fusco, aproveito esta oportunidade para manifestar meu 
pensamento. 

Numa palavra, sou a favor da solução adotada pelo Brasil, e passo a explicar 
por que. 

Quando foi decidida a instalação da Usina de Angra dos Reis, em 1969, 
Ignorávamos se possuíamos ou não urânio natural. Ainda em O Globo, neste 
mês, o Doutor Andrade Ramos, Diretor Executivo da Comi.ssão Nacional de 
Energia Nuclear, lembra a circunstância de que há quatro anos atrás não se 
sabia se possuíamos urânio natural. Ora, se não sabíamos que urânio possuía
mos, não poderíamos, naturalm.ente, Instalar uma usina baseada naquilo cuja 
ocorrência em nosso subsolo era aleatória. A prudência assim aconselhava. 
Ainda hoje, seria temerário fazê-lo. Tenho em mãos esta publicação "Urânio 
no Brasil", da Comissão Nacional de Energia Nuclear, deste ano de 1974, que 
diz, na página 16: 

"O Brasil, em 1974, conta com dois depósitos de urânio, com suas 
l'eservas devidamente medidas e com estudos de viabilidade econômlca 
concluídos. São eles: o depósito de Cercado e o depósito do Campo de 
Agostinho, ambos na chaminé alcalina d.e Poços de Caldas, em Minas 
Gerais." 

A tabela ao pé da página diz que, na jazida de Cercado, temos recursos 
razoavelmente assegurados de 2. 840 toneladas, e, no Campo de Agostinho, te
mos 1.100 ton·eladas. Somando, temos, precisamente, 3.940 toneladas, que são 
nossas reservas de urânio oficialmente asseguradas. · · 

Então, infelizmente, não temos, neste particular, a riqueza de outras nações, 
como os Estados Unidos, que têm r.eservas, já constatadas, de 900. 000 toneladas; 
como o Canadá, de quase 600. OCO toneladas; da Africa do Sul, de 300.000 
toneladas; como o pobre Gabão, que em matéria de urânio é multo rico, porque 
é o quarto produtor mundial. sendo o grande fornecedor da França. Nós nem 
temos, infelizmente, a posição da Argentina, onde existem 40.000 toneladas 
medidas de reservas uraníferas. 

Se não tínhamos certeza da matéria-prima, também não conhecíamos a 
tecnologia. Então, fomos prudentes em optar por um reatar que consumisse 
menos urânio. Optamos pelo reatar de urânio enriquecido, cuja tecnologia era 
já universalmente aceita e comprovada. Errado seria enveredarmos pela solu
ção do urânio natural, que exige multo mais dispêndio de matéria-prima. O 
urânio natural contém apenas 0,7% do Urânio 235. Os outros 99,3% são de 
Urânio 238, que não é físsil. Apenas o Urânio 235 é físsil, aliás é ele o único 
material físsil que existe na Natureza. 

o urânio tem 14 Isótopos, dos quais apenas este, o 235, é fiss!l; os outros, 
como já disse, não o são, sendo que o 238 é flssionável, Isto é, pode-se trans
formá-lo em material físsil. 
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Então, ·o desperdício do emprego do urânio natural é gigantesco, porque .em 
mil partes d.e urânio natural, apenas 7 são de urânio 235. Pode-se alegar: po
der-se-la reprocessar as sobras, que são ainda, em parte, de material atlvo. Mas, 
o reprocessamento é dificílimo e, portanto, também multo dispendioso. Pelo 
baixo aproveitamento da matéria-prima, estando, como estamos, já na fase de 
protótipos dos reatares r.egeneradores, os reatares de urânio natural se tornam 
mesmo obsoletos. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muita honra, meu Ilustre colega. 
O Sr. Virgílio Távora - N·obre Senador, regozijamo-nos por estarmos no 

mesmo campo na defesa de uma opção que é, a nosso ver, a que mais convém 
aos interesses do Brasil. Não podemos conceber como é que, no dia de hoje, a 
solução urânio natural empolgue algumas das intellgências maiores que este 
País tem. Mais de 83% de todos os reatares, construídos, em construção ou 
encomendados no mundo, são do tipo água leve e urânio levemente enriquecido. 
E diremos a V. Ex.a: a ênfase que damos à palavra levemente é proposital, 
porque, justamente, o reatar de urânio natural, agora encomendado pela Ar
gentina, do tipo CANDU, do Canadá - o n.0 2 - põe-na em dependência abso
luta e total, não só do fornecimento da água pesada, como, também, de urânio, 
agora não levemente enriquecido, mas altissimamente enriquecido (93%), que 
é aquele utll!zado no Booster, que é, como que o motor de arranque necessário 
para dar a partida e conservar esse reatar em condições de, a qualquer mo
mento, retomar o seu trabalho quando de qualquer parada. Então, quando se diz 
que o Brasil se orientou por uma linha de urânio enriqu·ecldo e ficou na depen
dência estrangeira, esta alegação, hoje em dia, cai em grande parte por terra, 
já que vamos faz.er parte da associação com a Inglaterra, a Al·emanha e a 
Holanda, para enriquecer esse urânio oculta-se a verdade principal: que o tipo 
Canadense (CANDUl ago~a adotado pela Argentina, água pesada e urânio 
natural, de um lado conduz à dependência da água pesada e, do outro lado, 
conduz à dependência de urânio altissimamente enriquecido, em pequena quan
tidade, deve-se frisar, mas nec~ssário para a partida e para as demais operações 
de interrupção do reatar. Desculpe-nos a prolixidade, mas a reptição se torna 
necessário. 

O SR. LUIZ OAVALOANTE - Muito grato a V. Ex.a p·elo seu aparte, nobre 
Senador Virgílio Távora. Essas judiciosas considerações V. Ex.a já as havia 
expendido desta tribuna no seu último discurso do ano passado, o qual se cons
tituiu num subsídio valioso, do qual me vali para alinhavar, ou melhor dizendo, 
para desalinhavar as palavras que, neste momento, estou a proferir. 

Fr.eqüentemente, alguns críticos falam de reatares a água pesada ou a 
urânio enriquecido, como se houvesse uma incompat!b!l!dade em usar num mes
mo reatar a água pesada e o urânio enriquecido. Asolutamente, não há essa 
incompatibilidade. Há mesmo um tipo já em uso, o SGHWR- Steam Generatlng 
H·eavy Walter Reactor - cujo combustível é urânio enriquecido e cujo mode
rador é a água pesada. Então, não há porque confundir moderador com com
'bustível. Moderador é o elemento que apenas diminui a velocidade dos prótons, 
que vão bombardear o núcleo do átomo. Diminui a velocidade para justamente 
aumentar as possib!lldades da fissão nuclear. Agua pesada é apenas um mode
rador, ótlmo moderador allás, Na verdade, é melhor moderador do que água 
comum, a chamada água leve, Mas, esta, também é moderador largamente 
usado e com muito sucesso. 

Sabemos que a água leve, a água comum, tem o símbolo H20 - d·esde o 
curso primário que temos esta noção - ·e a água pesada tem o símbolo D20. 
"D" é o símbolo de Deutério. É apenas um isótopo do Hidrogênio. Quer dizer, 
tem o mesmo número atômlco (a mesma classificação na tabela periódica), mas 
tem massa atômica diferente: enquanto a massa atômlca do Hldrogênio é 1 -
o elemento mais leve que existe na natureza, 14 vezes mais leve que o ar atmos
férico - a massa atômica do Deutério é 2, isto é, duas vezes a massa atômica 
Hldrogênio. É que o núcleo do Hldrogênlo tem apenas um próton, enquanto o 
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núcleo do Deutério tem um próton e um nêutron: O próton e ·o nêutron têm, 
praticamente, a mesma massa. 

Isso é multo fácil de dizer, muito fácil mostrar que há apenas entre a água 
pesada e a água leve essa diferença: H20 uma, e D20 a outra. Na prática, como 
é difícil transformar água leve em água pesada! O Deutério existe na natureza 
na proporção de 6.500 átomos de Hidrogénio leve para um átomo de Hidrogênio 
pesado, ou seja, de Deutério. Agua pesada é aquela em que se aum·enta a. ocor
rência dos átomos de deutério, ou seja, de hidrogénio pesado. Mas, esta e uma 
tecnologia que, em termos de comercialização, apenas três -países no mundo 
dominam: os Estados Unidos, a Rússia e o Canadá. · · · . .· . 

O Senador Virgílio Távora - no seu discurso proferido no ano passado a 
que me referi - também lembrou, como relembro agora, que, do ponto de vista 
comercial, não há nenhuma conveniência em se preterir o reator de urânio 
enriquecido pelo de água pesada, porque a aquisição de água pesada é tão 
difícil como a do urânio enriquecido, ou mais ainda. Lembra S. Ex." o caso do 
Paquistão, que comprou água pesada no Canadá por 220 dólares o quilograma, 
enquanto um quilograma de urânio natural custava a décima parte, ou seja, 
apenas 22 dólares. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." ainda vai permitir mais um aparte, se não 
.é intromissão? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com multo prazer. 
O Sr. Virgílio Távora - Iniciamos nossa vida pública quando tivemos ensejo 

de tomar parte nas discussões sobre Petróleo. Tratava-se de aprovar Mensagem 
Presidencial, aquela, que transformada em lei, deu como resultado a criação da 
PETROBRAS. Infelizmente, um assunto eminentemente técnico, como aquele, 
foi transformado num assunto absolutamente polémico e apaixonante. Da mes
ma maneira hoje, com relação à opção entre o urânio enriquecido e o urânio 
natural, nós assltimos a uma discussão que, no mais das vezes, máxime na Câ
mara Baixa do País, se reveste mais de aspecto emocional do que propriamente 
de caráter racional. V. Ex.a faz muito bem, Senador, em trazer o problema nova
mente à baila. E, nesses termos, não há a menor possibilidade - escuse-nos 
pelo aparte tão longo - de comparar-se o rendimento d·e um reatar a urânio 
enriquecido, mesmo levemente enriquecido - como constitui noventa por cento, 
repetimos, do montante dos programados em todo o mundo - com o outro, 
de urânio natural Seria a mesma coisa pôr-se em confronto o desempenho de 
uma locomotiva diesel com uma a carvão vegetal, a lenha, não é pelo fato de 
termos lenha que iremos substituir a tração a diesel, voltando ao tempo. da 
"Maria Fumaça". Desculpe-nos o aparte, mas esta é a realidade contra a qual, 
até os dias de hoje, não houve uma resposta. Agua pesada não possuimos; 
urânio enriquecido: precisamos primeiro ter urânio, e estamos trabalhando para 
isto; segundo: enriquecer esse urânio; estamos, portanto, dando os primeiros 
passos, e V. Ex.a há pouco se referiu à notícia que dias atrás tivemos a honra 
de fornecer a esta Casa. Este é, ao que parece, o tratamento racional de um 
problema que não comporta emoção. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Senador Virgílio Távora, essas críticas a que 
V. Ex.a se referiu foram, parece-me, estimuladas pelos sucessivos depoimentos 
do ilustre físico nacional, o Sr. José Goldemberg, que, reiteradamente, pelo 
O Estado de S. Paulo, criticou a solução adotada pelo Brasil. E, ao declinar o 
nome do Sr. José Goldemberg, quero aproveitar a oportunidade para render 
as minhas homenagens a esse ilustre expoente do mundo científico nacional. 
Seus títulos são tantos, que nem tenho condições para dele discordar. Mas 
acho ... 

O Sr. Virgílio Távora ... 83,6% dos reatores encomendados, em operação, 
repetimos, o são a urânio enriquecido. 

O SR. LlJIZ CAVALCANTE - Tenho para mim que o Sr. José Goldemberg 
teve o grande mérito de trazer para a Nação o enfoque do problema da energia 
nuclear. Foi através de seus Inúmeros artigos que muitos brasileiros tiveram a 
atenção despertada para o tema da energia nuclear, como aconteceu comigo. 
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Hàjé,' at·revo..;me mesmo, perán'te esta erudita· Assembleia, a .expressar ponto de 
vista· contrário ao do grande mestre. · · · · 

. convém lembrar que os reatores moderados, à água pesada, são verdadeiros 
monstrengos, volumosíssimos, pelo .. que são também os mais caros .. Quem o diz 
é o próprio e lnsuspeltíssimo Sr. José Goldemberg, defensor desses reatares .. 
Está aqui num dos seus artigos do O Estado de S. Paulo, no qual se lê: 
· · "O custo de Instalação do reator de urânio natural e água pesa·é!a 

é aproximadamente 15% maior que o tipo de água leve." . . . . 
outro artigo do mesmo Sr. José Goldemberg termina com uma tabela, onde 

se vê que "o custo kwh do reatar de urânio enriquecido é de 3,61 milésimos de 
dóJ.ar, enquanto o kwll do reatar de água pesada e urânio natural custa .3.96 
milésimos de· .dólar". · 

Logo, o grande defensor da solução de urânio natural, e água pesada for
neceu-nos subsídios que demonstram que os reatares de água pesada são mais 
caros e têm produção de energia mais cara. . .. 

Na linha de reatares de água pesada, o tipo mais disseminado é o C.AINDU 
- Canadian Deuterium Uranium Reactor - a que se tem referido reiterada
mente o !lustre Senador Virgil!o Távora. Todavia, no momento, apenas quatro 
nações o usam: o próprio Canadá - que é o pai da criança -, a Argentina, .a 
índia e o Paquistão. outras nações que se inclinavam pela mesma solução vol~ 
.taram-se depois para a solução de urânio enriquecido. 
. .. . Nos Estados Unidos, que têm trinta e seis usinas atómicas atualmente fun
cionando e produzindo 22.000 megawatts; nenhum dos reatores é de .água 
pesada, como também os 60 reatares em instalação. 

A França - e é o próprio Sr. Goldemberg quem diz isso, num dos seus artigos 
- evoluiu do reatar de água pesada para o de urânio enriquecido. Afirma o Sr. 
Goldemberg que as razões da França foram as "pressões políticas e económicas". 

Aqui, permito-me discordar frontalmente do Sr. Goldemberg, porque. todos 
nós· sabemos que a França é uma nação muito altiva. Nenhum derrotado. d.a 
Grande Guerra discorda tanto hoje dos Estados Unidos como a França, eles que 
.a tiraram das garras nazistas! Não! A França não é de curvar-se a . "pressões 
políticas e econômicas". . · 

A Tchecoslováquia também deixou de lado o reatar de água pesada e passou 
para a urânio enriquecido, como igualmente a Suécia. Essas informações as 
dâ o Sr. Goldemberg. · 

Tratemos agora do reatar que o Brasil instala nesse momento, em Angra 
dos Reis. Ele é do tipo PWR-Pressurlzed Water Reactor - com potência de ·623 
megawatts, o dobra da potência do reatar argentino, quando ele atingir pleni
tude de suas possibllldades, porque, no momento, esta dando apenas 75 mega-
watts. · · · · 

. . O primeiro reatar do Brasil é refrigerado e moderado a água leve. 11: um 
.reator, como o seu nome o diz, a água pressurizada. A vantagem de se usax: .a 
~gua pressurizada sobre a água à pressão normal é. que, como todos sabemOI!, a 
agua f-erve a 100 graus, enquanto a água pressurizada, no reatar brasileiro, .só 
entra em ebulição a 315 graus. Por isso o gerador de vapor envia à.s turbinas 
(que vão movimentar os dínamos) vapor à elevada pressão de quase 300 graus 
centígrados. 

outra argumentação, comumente feita, é de que o urânio .enriquecido signi
fica dependência a um só fornecedor, os Estados Unidos. Já lembrei que, 
quando se decidiu Angra dos Reis, as reservas de urânio el'am zero. Então, 
tínhamos que optar pelo tipo mais económico de maior confiab111dade, que é 
de urânio enriquecido. E ainda hoje, as nossas reservas não nos animam multo, 
porque, como diz a Revista da Comissão de Energl·a Nuclear, na sua última 
página, 

"a demanda crescente de urânio é estimada, no Brasil em 90 mil tone-
ladas, acumuladas no final do século." ' 
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· Ora, até· agora dlspomo.s apenas 4.000 toneladas e, possivelmente,· desco
briremos outras. Verdade é, porém, que ainda estamos multo longe da demanda 
prevista. 

Já no .limiar da era dos rcatores regeneradores, em fase de protótipos, não 
podemos mesmos pensar em regredir ao reator original de água pesada. E não 
creio que haja dificuldade na aquisição de urânio enriquecido, dos Estados Uni
dos,. que têm três fábricas em produção·, todas do Governo, Tanto mais que o 
Governo Americano, há meses, fez convite a sete grandes companhias, para 
que entrassem na fabricação de urân!Q enriquecido. Tais companhias, de certo, 
darão resposta positiva ao convite. ·· 

A venda de urânio enriquecict.0 pelo.> Estados Unidos tem, também, outro 
interesse, que é o de colocar o equipamento nuclear. Portanto, não será pelos 
nossos belos olhos, nem por mero sentimentali!mo que os Estados Unidos vão 
nos fornecer urânio enriquecido. 

Já o disse Gilberto Amado que "as nações não têm entranhas, só têm in
teresse". Estou muito de acordo com o ilustre s~rgip•ano falecido. É que os inte
resses comerciais do.s Estados Unidos ditam o fornecimento de urânio enrique
cido ao Brasil e a muitas outras nações. Mesmo porque a França se prepara 
para entrar nesse rendoso comércio. A França está montando uma grande usina 
de enriquecimento de urânio nas proximidades da pequena usina de Pierrelate, 
esta destinada exclusivamente a fins militares. . . 

É uma associação entre a França, Itália, Suécia, Espanha e a Bélgica, que 
te:m o nome de EURODI!F. De outro lado, a Inglaterra, a Alemanha e a Bélgica 
associaram-se numa empresa chamada TROIKA, para fabricar urânio enrique
cido, não pelo processa clássico americano e francês, da difusão gasosa, mas 
através da ultrac.entrlfugação. É a es.sa TROIKA que o Brasil vai atrelar-se 
agora. Será uma trolka de quatro, o que me parzce um atentado à etimologia 
da palavra russa. . 

A vantagem de.:ssa solução de urânio enriquecido pela ultracentr!fugação é 
que consome muito menos en.ergia do que o processo de difusão gasosa. Basta 
dizer que as três usinas dos Estados Unidos exigem uma potência de 6.100 MW, 
exclusivamente para elas. Por coincidência, é justamente a metade da soma das 
potências de todas as 86 usinas hldrelétricas do Brasil, no final de 73, que 
alcançaram 12.200MW. A França, na usina que está instalando, vai precisar de 
3.600MW, ou seja, tanto quanto a potência da Usina da Ilha Solteira quando 
ela atingir toda a sua plenitude. 

A segunda vantagem da ultracentrifugação é que vai permitir usinas de pe
queno porte. Esta é uma vantagem fabulosa! Aí, sim, o Brasil pode pensar em 
ter a· sua usina doméstica - e vamos ter mesmo, se Deus quiser . 

. Outra crítica ao reatar de Angra dos Reis é a de que não proveita o abun
dante tório nas areias monazítieas da:s costas do Brasil, em particular do Es
pírito Santo. 

Aqui, é forçoso fazer ligeira digr.essão. O tório tem 12 isótopos, nenhum 
deles físsil, como o urânio 235; apenas um deles - o tório 232 - é fértil, quer 
dizer, pode-se transformar em material fi.;:siJ. Mas, no momento, esta tecnologia 
da transmutação do tório 232 em urânio 235 não e.stá dominada. É o próprio 
Sr. Goldemberg, sempre multo atualizado, quem o diz, também. 

Esses reatares, de tório, são do tipo HTGR - reatares de alta temperatura. 
Num dos seus artigos em O Estado de S. Paulo diz o Sr. Goldemberg que "a 
opção dos reatares HTGR está ainda no estado dos protótipos". ora, se tal 
tecnologia não está dominada pelas nações desenvolvidas, que têm grandes 
.éentros de pesquisas, então aí não seria uma temeridade, S·eria uma loucura, se 
começássemos justamente perseguindo objetlvo que outras nações, que partiram 
há 20 anos à nossa frente, ainda não lograram alcançar. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n me P·ermite um aparte? 
O SR. LVIZ CAVALCANTE - Só lembro a V. Ex.n que o tempo não mais 

me pertence. 
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O Sr. Virgílio Távora - Gostaríamos de dizer que quem· fala em· tório·eomo 
combustível para uma usina nuclear se esquece apenas de afirmar que, junto 
com o tório, tanto em Jülich como em Peach Botto, se utiliza urânio altissima
mente enriquecido, a noventa e três por cfnto; .porque o tório por si mesmo, por 
ser fértil -pelo menos a tecnologia até o dia de boje não conseguiu outra for
ma de fazê-lo atuar - só consegue ser transformado em material físsil, face a 
urânio altlssimamente enriquecido e posteriormente posto num reator de se-
gunda geração de plutónio. · 

O Sr. José Samey - V. Ex." me permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com multo prazer. 
O Sr. José Samey - Senador Lulz Cavalcante, V. Ex.", com o cuidado e a 

erudição de sempre, está dando hoje, ao Senado, uma lição que ajuda bastante 
uma compreensão sobre a posição brasileira na escolha da solução da sua usln.9. 
nuclear. Em 1961, Interessei-me pelo aS.lunto e tive oportunidade de visitar, nos 
Estados. Unidos, a única usina em funcionamento que eles tinham, com pro
blemas, porém não muitos, que era a usina de Vermont, que já colocava 150.000 
kw no sistema da Nova Inglaterra. A1l outras duas, no campo experimental, que 
eram a Usina de Filadélfia e de Long Island, estavam ambas sofrendo paradas 
e com inviabilidade técnica. As críticas que têm surgido no Brasil sobre nossa 
solução de urâmo enriquecido são, realmente, críticas irrealísticas; estão fora 
da realidade. A única crítica que realmente é verdadeira é que a· nossa. ·posição 
de urânio enriquecido no3 vincula a uma fonte de abastecimento de material 
atómico, mas da mesma. maneira. como estamos vinculados, na. civilização in
dustrial, ao petróleo e aos outros combustíveis que existem. Não podemos fu
gir, absolutamente, nem temos condições de buscar, como V. EX.11 bem acen
tuou, uma tecnologia nossa no setor do tório - ou numa. outra tecnologia, que 
ainda. não dispõe as outras nações mais desenvolvidas - em condições mais 
baratas e capazes de colocar a energia atómica a serviço do progresso Industrial 
e do bem-estar da humanidade. Muito obrigado a V. Ex." 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Eu é que agradeço seu generoso aparte, Se
nador José Sa.rney, e só não me alongo nos agradecimentos porque o meu tem
po, como v. Ex." deve ter percebido, está esgotado. 

Peço ao Sr. Presidente que me conceda mais cinco minutos. Dou mlnh:t 
palavra de honra. - de honra, não, é exagero, minha palavra de orador - que 
não passarei de cinco minutos para concluir o meu discurso. 

No mesmo estágio de protótipos do reatar de altà temperatura, estão os 
reatares regeneradores. assim chamados porque produzem mais matéria físsil 
do que consomem. É coisa parecida. com a descoberta do moto continuo, ou a 
Isso bem semelhante. 

Os reatares regeneradores vão ensejar o aproveitamento daquele urânio 238 
que existe na proporção de 99,3 no urânio natural, enquanto no urânio 235 exis~ 
te apenas em 0,7%. Então, só por esta circunstância, vê-se que esses reatares 
vão ter um rendimento fabuloso, vão produzir 75 vezes mais energia para o 
mesmo volume de combustivel. 

O urânio 238, como o tório 232, não é físsil, mas apenas fértil. Ele se trans
muta, porém, no plutónio 239. Este, sim, é físsil, e vai ser o grande acionador 
dos reatares regeneradores. 

Os Estados Unidos trabalham afanosamente nesses reatore.s, como, de resto, 
outras grandes nações do mundo. 

A França, em agosto do ano passado, já pôs em funcionamento um protó
tipo, ao qual deu a denominação de Fenix. com potência de 250 MW. E a Rússia 
- a Rússia, tudo que faz é debaixo de mistério - tanto quanto se sabe, a Rússi:t 
interligou à rede que abastece Moscou, em junho de 1973, não um protótipo, 
mas já um reatar de potência regenerador. 

No caso do Brasil, não estamos alheios aos progressos dos outros. Temos 45 
engenheiros, do Instituto de Eng·enharia Nuclear de São P que 
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11a ·pesquisa-: dos· reatores a..tório, enquanto outrac·numerosa ·persegue a c solução 
dos · reato.res ·regeneradores, · ,· •, ·. • , ·: ... 
. .. · concomitàrit~rilente, ~s maiS acilantados c:entros de pesquisa do munao és~ 

tão absortos na decifraçao do enigma do controle da fusão nuclear, cuja ma~ 
téria~pi:ima é' .o abundante, . inofensivo .:e dem-ocrático hidrogênlo . que ·.exiSte 
•equitativamente para todos; em v-ez dos escassos minerais radioativos; cujos 
resíduos·· são letais por milhares e milhares de anos. · 

Esta, porém, Sr. Pre~de_:nte, Srs. Ej~adore.s, é outra história, para ser. con~ 
tada pelos meus netos la por volta d·o ano 2000. 

Era o que tinha a dlz~r; Sr. 'Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
comparecem: ína'i.s os Srs. Senadores: 

José Gulomard- .José Esteves- Fausto Càstelo~Branco- Jessé'Freire 
~ Domício Gondlm - Ruy Carneiro - João Cleofas - Teotónio Vilela 
- Leandro Maciel - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Benja~ 
mim Farah - Danton Jobim - Magalhãe.; Pinto - Carvalho Pinto -
Franco Montoro - Orlando Zanca.ner - Benedito Ferreira-~· Eníival 
Caiado - Italívio Coelho - Mattos Leão - Daniel Krieger - Guldo 
Mondin. 

' ·· .. · O SR; PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotado o tempo destinado:~ -:Hora 
.dq Expediente, pBfSa~se á · ·'' · 

ORDEM DO DIA 
lltem 1: ·.··. 

Discussão,. em turno único, da redação final (oferecida pela. Co
missão de Redação em .seu Parec-er n.0 114, .de 1974) do Projeto de Re~ 
solução n.0 14, de 1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a realizar operações, financeiras, em moeda estrangeira, para a cons
trução civil. fornecimento e instalação de equipamentos de três hospi-

. tais de ensino naquele Estado. ·· · 
· '· Eni discussão a redação ·final. ·· .. · 

. Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti~la, vou encerrar a discussão. 
'(Pil.uSa..) · · · 

Está encerrada. 
Encerrada a discusão, a redação final é considerada definitivamente apro

vada no.> j;ermos do art. 362 do Regimento Interno. 
· O projeto vai à promulgàçã.O . 

. . . l!: a seguinte a redação final aprovada: 

. .. , ' ·. ' Redaçã4 final do Projeto de Resolução n.o 14, de 1974 . 
:Faço sáber que o Senado Federal .aprovou, nos termos do art. 42, incl~o IV. 

da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a segúlnte · 

·.· ·· .RESOLUÇAO N.o , DE 1974 
Autori~a o Governo do Estado d~ São Paulo a realbar operaÇões fi~ 

nanceiras, em moeda estrangeira, para a construção civil, fornecimento 
e instalação de equipamento de três hospitais de ensino naquele Estado. 

o Senado Federal resolve: 
.... Art. 1.0 -l!:· o. Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar ope
rações financeiras,· em moeda estrangeira, para o custeio de estudos e projetas. 
construção civil, planejamento, fornecimento e instalação de equipamentos elé
tricos, mecânicos, hidráulicos e medico-hospitalares para os hospitais de ensino 
a serem construidos na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo ('U'Sl'), 
na :Universidade de Campinas <UNICAMP'J -e ao Hospital das Clínicas da Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 
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Art. 2.0 - As operações financeiras a que se refere o artigo anterior con-
sistirão: · · · ·. · · · ·. 

. I - em empréstimo de US$ 55,000,000.00 <clnqüenta e cinco milhões de dó-
lares) com grupo financiador externo a ser indicado; . · · ··.· 

II - em financiamento a ser negociado· com liospita:lia Iriteniatio'luil ·ambH, 
na Importância de 80% (oitenta por cento) . .do:materlahde .ol'igem:.estrangeira, 
no Valor de até DM 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de marcos alemães), ob
servados os critérios de similaridade. nacional determinados pela Carteira de 
Comércio Exterior (CACEX) e vigorantes na ·época da apresentação das Gulas 
de Importação. 

··· Art. 3.0 ...:.. As ópérações externas reállzar-se-ão n~s· ~oldes e termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal,. à táxa ·de. jÜros, despesas . operacionais, 
acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central. do Brasil 
para registro de financiamentos da espécie; obtidos no exterior; obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da. execução da política econônuco~· 
financeira do Goveriió Feaeral, inclusive quanto. ao aval ·a ser prestado pero 
Banco d6 Est·ado de São Paulo s:A., e, ainda, a:s· dlsposiç'ões âa ·Lei Estadual 
n.o 122, de 4 de julho de 1973, publicada no Diário Oficial do Estado de·São Pau:Uf 
do dia 5 de julho de 1973 •. 

Art. 4.0 - Esta Resolução entra em vigor na data ·de sua publlcação. 
O. SR. PRESI!DENTE. (Paulo Torres) - Item 2: .. · .. ·' ... 

Discussão, em turno único, do Projeto de·Resolução n:o_ 15; de·1974 
apresentado pela Comissão de Finanças, como .conclusão· de seu ;parej:er 
n.0 112, de 1974), que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a ~ea~ 
llear operações financeira externa no valor de US$ · 5,000,000;00 .. (Cinco 
.milhões. de dólares norte-americanos) . para. atender .compromissos :.com 
construção de rodovia, tendo · 

)'AR;ECER, sob ~.o 113, de 1974, da comissão· 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade.: r .. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário . 
. :.; .. ~ · É·lido- a aprovado .. o .seguinte: 

REQUERIMENTO 
.. N,0 60,: de 1974 ··, . . :.:.:. 

Nos termos do. art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro .adiamento 
da discussão do Projeto de Resolução n.0 15, de 1974, a fim· de. ser feita na Sessão 
de .6 de maio próximo. . . . 

Sala das Sessões, em 30 de ~bril de 1974: .- .Diriarte. Mariz. · · : · 

. O SR. PRESIDENTE (PáUlo Tórresr- De acordo êom a· dellberação do Ple
nário, a matéria figurará na Ordem do Dia do próximo dia 6 d·e ·mala. ··· · · · · · 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de .Resolução n.0 .16, de ·1974 
<apresentado pela Comissão de. Finanç·as; como conclusão de .seu Parecer 
n.0 117, de 1974), que autoriza o Governo do Estado.de São Paulo.a rea, 

· lizar uma operação. de empréstimo. externo destinado à execução .do Pro.~ 
jeto. de Aproveitamento Múltiplo. do. :Vale .do .Rio .Ribeiro, tendo : ~ : , .. 
PARECER, sob n.0 118, de 1974, da Comissão: 

'. 

· ~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldfcidàde .... 
Em discussão o projetõ. . .. · _ .. . . , .. '.· ·~ 

Se nenhum dos Srs. Senadores. quiser discuti-lo, encerrarei . a discussão·; 
(Pausa.> ... 
... ::Está encerrada., .. ·· ... · .. ~. ·. ·, .... ··· ·-<··.; I 

I 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que· o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

P~TO DE RESOLUÇAO 
N.o 16, DE 1974 

Autoriza o Governo do Esta.do de São Paulo a realizar uma operação 
de empréstimo externo destinado à execução do Projeto de Apraveita
mento Múltiplo do Vale do Rio Ribeira 

Art. 1.0 - É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar dire
tamente, uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares), de principal, cujos recursos serão destinados à 
construção de barragens constantes do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do 
Rio Ribeira. 

Art. 2.0 - A operação de empréstimo realizar-se-á nos 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 económico-financeira do Go
verno Federal, para a contratação do empréstimo externo de que trata o artigo 
anterior e, ainda, o disposto na Lei Estadual n.o 188, de 17 de abril de 1974, pu
bllcada no Diário Oficial do Estado no dia subseqüente. 

Art .. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, passa-se à votação do Requerimento n.o 58, !ldo no Expediente, de urgên
cia para o Projeto de Lei da Câmara n.0 24, de 1974. 

Em votação .o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, vai~se passar à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 24, de 1974 
. (n.0 1.847-B/74, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n.0 

5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicos), de
pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça) . 

Solicito ao nobre Senador Wilson Gonçalves o parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) (Para emitir parecer.) - Sr. Presi
dente, a presente proposição, de autoria dos nobres Deputados Francellno Pe
reira e Ario Teodoro, visa a modificar os artigos 89, 104 e 106 da Lei Orgânica 
dos Partidos Politicos, com a finalidade especifica de "permitir melhor ordena
ção na adminstração financeira dos Partidos", "definir de maneira mais ade
quada as atribuições do Tribunal de Contas da União" e fixar "a responsabl!l
dade dos dlretórlos ou das comissões executivas quanto à aplicação dos recur
sos partidários" . 

. O: simples confronto dos textos pro.postos com os dos mencionados ar
tigos~ atualmimte em vigor, revela a conveniência e o acerto das alterações su
geridas, as quais receberam aprovações unânimes da douta Comissão de Cons
tituição: e Justiça e do Plenário da Câmara dos Deputados. 

Com efeito, o art. 89 do Projeto, sem modificar a sua essência, passa a ter, 
no seu caput e no seu § 1·.0 , redação mais concisa e adequada do ponto .de vista 
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técnico. O seu § 2.0 englobou, num único texto, pela afinidade dos assuntos, as 
matérias dos atuals §§ 2.0 e 3.0 , oferecendo melhor sistemática no que diz res
peito à autenticação dos livros destinados à contabilidade dos Partidos. O seu 
~ 3.0 , acrescido ao artigo, toma explícita a competência do Tribunal Superior 
Eleitoral para estabelecer normas de escrituração dos auxíllos e contribuições 
concedidos aos Dlr·etórlos Municipais. · · .. 

o art. 104, proposto, elimina a redação não multo precisa do dispositivo ora 
em vigência e atribui, com 'clareza, aos Diretórlos ou às comissões executivas, 
estas quando receberem delegação, o poder de decidir sobre a aplicação das con
tribuições que lhes forem entregues. 

No que respeita ao art. 106, a proposição em apreço disciplina melhor a 
matéria nele contida, dando-lhe perfeita coordenação para alcançar o seu ob
jetlvo. Acrescentando ao caput, a expressão restritiva - do fundo partidário -, 
estabelece: 

a) no § 1.0 , a responsab111dade dos Diretórlos ou comissões executivas 
pela aplicação do fundo partidário, absorvendo o § 3.0 atualmente em 
vigor, em consonância com a redação dada ao art. 104; 

b) no § 2.0 , a remessa do 'Vrlbunal de Contas da União das prestações 
de contas dos órgãos partidários, por intermédio das comissões executi
vas nacionais e não através do Tribunal Superior Eleitoral, como estatui 
o § 1.0 desse artigo da lei vigente; 

c) no § 3.0 , as medidas aplicáveis aos casos da falta ou desaprovação 
das prestações de contas, contendo, com redação mais técnica, o que 
preceitua o atual § 4.0

; 

d) no § 4.0 , a competência do Tribunal de Contas da União para proce
der a d1!1gências necessárias à complementação ou saneamento. de Irre
gularidades encontradas nas contas dos Diretórios, regulando de ma
neira mais adequada o que se contém no § 5.0 em vigor; 

e) no § 5.0, dentro da nova orientação adotllida pelo projeto, a facul
dade de a Justiça Eleitoral, a qualquer tempo, Investigar sobre a aplica-

. ção do fundo partidário, adotando as providências recomendáveis; 

fl no § 6.0 , a possibilidade de o Tribunal ele Contas da União fixar exi
gências mínimas de escrituração para as prestações de contas dos Dire
tórios Municipais, quando assim aconselharem as pecu!laridades locais. 

Como se vê, a proposição em exame apresenta modificações de Incontestá
vel conveniência e oportunidade principalmente nesta hora em que, embora 
com insuficiência, começa a funcionar o fundo partidário, que tem fundamento 
~~. ' . •'' 

O projeto afigura-se-nos constitucional e jurídico, pois que não envolve 
matéria. de Iniciativa privativa e guarda conformidade com a Constituição e a 
lei. Quanto ao mérito, merece Integral acolhida. 

Em conseqüência, somos pela sua aprovação. 
', .. 

O· SR. PRESIDENTE (Paulo TOrres) - O parecer conclui pela .constitucio-
nalidade e jurldicidade do projeto e, no mérito, por sua aprovação. 

Completa a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação.· 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, vou encerrar a discussão. 

<.Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 

i 

I 
I· 

~ 
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Os Srs. Senadores que .o aprovam, queiram permanecer sentados .. (Pausa.) 
· Aprovado. 
o projeto vai à sanção. 

~o segudnte o·projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 24, DE 1974 
(N.•·1.1147·B/'140 na Casa de origem) 

. . . 4Itera dispositivos da Lei n. 0 5. 682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

. O .con~esso Nacion~ decreta_: 
-.: .Art.1.0 ...,.0s a·rts. 89,.104 e 106 da Lei n.0 5.682, de 21 de julho.de .1971-
Lci Orgânica dos Partidos Po!ílticos '- passam. a vigorar com a seguinte reda-ção: 

"Art. 89 - Os Partidos organizarão a sua adminlstraçã<J finaneelra, 
<!evendo incluir .nos estatutos normas: 
I ~ que habilitem a fixar e apurar as quantias máximas que. poderão 
despender na· programação partidária e na de seus candidllitos; 
II - que fixem. os limites das contribuições e auxílios de seus filiados. 
§ 1.0 - os Partidos deverão manter serviços de contabiUcrade de forma 
a· permitir o conhecimento da origem de suas . receitas e despesas. 
§ 2.0 - Os livTos de contabilidade do Diretório Nacionai e os cios Dire
tórlos Regionais e Municipais · se·rão abertos, encerrados e rubricados, 
respectivamente, no -Tribunal Superior- Eleitoral, nos Tribunais Regio
nais Eleitorais e pelos Juízes Eleitol.'ais. 
§ 3.0 ...,.,._ O. Tribuna:! Superior Eleitoral poderá estabelecer normas de 

: ·. e$Crlturação dos auxiUos e contribuições destln!!idos aos Diretórlos Mu
.. ni~ipais, _a que se refere o item II deste artigo, 

Art. 104 ·- ()S Diretórios, ou as comissões executivas, quando deles hou
ve~ exPl'essa delegação, decidirão sobre a aplicação das contribuições 
·que lhes forem destinadas. · · 
Art. 106 _.;.;.. Os Pal'tldos prestarão contas, anualmente, ao Tribunal de 
contas .da União, da aplicação dos recursos do fundo partidário no 
exercício anterior, · 
§ 1.0 - Os Diretórios, ou as comls.Sõe.s executivas, quando deles houver 
elq)ressa delegaçãó, serão responsáveis pela aplicação dos recursos do 
.fundo partidário. .. . 
§ 2.0 - Asprestações.de -contas a que se r-efere este artigo. serão enviadas 
ao T-rlbunaJ de Co-ntas da União, ·por intennédlo das comissões executlyas 
nacionais. 
§·3.0 - A f~lta de prestação de contas, ou a sua desaprovação, total ou 

·, parcial, Implicara na suspeiiiSão de novas quotas e suje~tará a responsa
bilidade civil e criminal os membros das comissões executivas ou dos 
Diretórlos faltosos. 
!i 4.0 - O TrlbunaJ de. Contas .da União poderá, detevmlnar dlllgências 

. :necessárl,as à comn;>lementação ou :ao saneamento de lrregularida:des en-
contradas nas contas dos Dlretórlos. · 
§ 5.? - A Justlç_a Eleitoral Wd!lrâ,. a qualquer tempo, investigar sobre a 
aplicação do fundo partidário, adot~ndo as providências recomendáveis. 

.. . § 6.0
-::- o Trl,bunal de Contas_ da União pod~râ, ·atendéndo. a pacuUarl

... ·: · · ·dades ·loca!.s,· estabelecer· exlgencias ·mínimas de ·escri,turação para as 
prestações de contas dos Diretórlos Municipais." · · · ·. 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação; ·revogad'as 
as dlsposlções em contrário. · · 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passa.r, agora, à votação do 
Requerimento n.O 59, lido no Expediente, de urgência para: o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 29, de 1974. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) Aprovado. 

iDe acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à aprecla:ção do projeto. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 29, de 
1974 (n.0 1. 7Ir3-74, na origem), de Iniciativa do Sermor Presidente da 
Repúbllca, que f!X!a os valores cJ.e vencimentos dos Grupoo-Atividades de 
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Ar
tesanato, Outras Altlvidades de Nivel Superior e Outras Ativldades d·e 
Nível Médlo, do Quac!oro Permanente da Secrebaria do Tribunal de Justiça: 
do Distrito Federal, e dá outras providências (dependendo de pareceres 
da.s Comissões do Distrito Federal e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Heitor Dias o parecer da Comissão do Dbtrito 
Federal. 

O SR. HEITOR DIAS (Babia, Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadoa:es, com a Mensagem n.o 99, do Senhor Presidente d'a República submete 
à nossa deliberação, projeto que tem por objeto aplicar a diversas categorias 
funcionais do Tribunal de Justiça do Distrito Fede~al os niveis de venclmento<S 
instituídos pela Lei n.0 5.645, de 19170, para os servid<Jres do Poder E;!!iecutivo. 

Na: Exposição de Motivos que acompanha a matéria, o Senhor Ministro de 
Estado da Justiça salienta que a proposição decorreu de solicitação da Presi
dência daquela Corte de Justiça. Aduz, ainda, que o DASP, .previamente consul
tado, opinou favoravelmente à mesma, após ligeiras modificações, que foram 
atendidas. 

O projeto é, em suas linhas gerais, idêntico a alguns outros aprovados pelo 
Senado, motivo pelo qual farem<Js apenas, bl'eve análise de s·eu conteúdo. 

Os vencimentos das categorias funcionais abrangidas pela lei serão os 
seguintes: 

I - Grupo-Atividades de Apoio Judiciário - d·e Cr$ 5.440,00 a 
Cr$ 1. 360,00. 
II - Grupo Serviços Auxiliares - de Cr$ 2. 360,0Ó a CX$ 610,00. 
m- Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria- de Cr$ 1.290,00 
a Cr$ 540,00. 
IV - Grupo Artesanato - de Cr$ 2.100,00 a Cr$ 540,00. 

V - Grupo Outras Atividades de Nível Superior - de Cr$ 5.570,00 a 
Cr$ 3 .. 120,00. 
VI - Outras Atividades d·e Nível Médio - de Cr$ 2. 380,00 a Cr$ 610,00. 

Asseguram o art. 2.0 e seus p~trágvafo.s e o art. 3.0 que oo vencimentos refe
ridos no art. 1.0 ab11angem todas as vantagens rec·ebidas pelos titulares dos 
cargos, a partir do ato de transformação ou transposição, excetuado.s o salário
família e gratificação adicional p<Jr tempo de serviço que passarão a .ser pagos 
nas mesmas bases do Executl,vo. 

Vale assinalar um pequeno lapso datllográfico na redação final elaborada 
pela Câmara dos Deputados, que, em lugar d·e a:rt. 3.0 , c•onslgnou § 3.0 Este 
equívoco, naturalmente, será corrigido pela Comissão d·e Redação. 

O art. 4.0 asseguva, aos funcionários que eventualmente pa<Ssem a perceber 
retribuição inferior à que vinham anterlormen,te pel'cebend·o, o direito à di
ferença, como •·anta:gem nominalmente Identificável. 

Prescreve o art. 5.0 que as funções Integrantes do Grupo-Direção ·e Assistência 
Intermediários serão cr!a.das pelo Tribunal, na forma do art. 5.0 da Lei Com
plementar n.0 10, de 6 de maio de 1941. 
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Dete11mina o ar·t. 6.0 cjue os !nativos farão ju.~ à revisão de seus proventos, 
com base nos V!tlores de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os 
cargos correspondentes l!Jqueles em que se tenham aposentado. 

Finalmente, os recursos para fazer face às despes.as resultantes do diploma, 
- ex vi do art. 7.0 - serão atendidos por r·ecursos próprios daqu:ela Corte, bem 
como por outras dotações •a esse fim destinadas. 

Ressalta, do exposto, que o projeto além de atender a imperativos de ordem 
constitucional e legal, visa a colocar os servidores do Tribunal de Justiça em pé 
de igualdade com seus colegas dos outros Tribunais Superiores já recl!tssificados. 

Manife.stamo-nos, assim, favoravelmente à proposição. 
É o parece1r. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palav11a o nobre Senador 

Virgílio Távora, para prof·erlr o parecer d!t ComiSISão de Finanças. 
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, o projeto sobre o qual somos chamados a opinar é de iniciativa 
do Poder Executivo e tem ;por finalidade fixar os va:ores de vencimentos dos 
Grupos-Atividacres, Tr!tnsporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades 
de Nível Superior e Outras Ativ1dades de Nível Médio, do Quadro da Secre·taria 
do Tribunal de Justiça do Distr~to Federal. 

O OOngresso Nacional vem, ultimamente, votando grande número de pro
posições sobr·e esse assunto, motivo pelo qual nos limit!lll'emos apenas !tOS seus 
aspectos mais relevantes. 

Notamos, pelo art. 1.0, que o.s níveis de vencimentos das Categorias fun
donals abrangidas pelo diploma serão idênticos aos fixados pa:ra os outros 
Tribunais Superiores. 

À exceção do salário-família e da gratificação adicional por tempo d·e 
serviço, que passarão a ser pagos n!ts mesmas bMes do Executivo, ex vi do 
art. 3.o, as demais vantagens serão absorvidas pe~os vencimentos fixados no 
citado a~rt. 1.o 

A proposição assegura aos !nativos revisão de seus proventos, com base nos 
valores de vencimentos fixa:dos no Plano de Rretribuição para os c·argos corres
pondentes àqueles em que se tenham aposentado. 

Aos .servidor.es que passarem a receber remuneração inferior àquela que 
vinham percebendo, é assegu:raà:a a diferença respe.ctiva, como vantagem nomi
nalmente identificável. 

Quanto às despesa:s decorrentes da aplicação da lei, pveceitua o art. 9.0 

que, observado o disposto na Lei n.0 5.645, de 1970, serão atendidas por recursos 
orQa·meiiJtários próprios do Tribunal, ou por outras dotações a esse fim destinadas. 

Houve pequeno lapso datilográfico relativ.amente ao art. 3.o que saiu no 
diploma como § 3.0 o qua:l, naturalmente, deverá ser corrigido pela comissão 
de Redação, .conforme assinalllido no Parecer aprovado pela douta Comissão de 
Serviço Público Civil. 

O projeto decorre de uma série de preceitos constitucionais e legais que 
regem ra ma;téria. 

Sob o ângulo de competência desta comissão, verlflcamos que as despes!tB 
dele resultantes estão plenamente justificadas e que as respectivas fontes tam
bém foram indLcadras. 

Ma:nifestamo-nos, ante o exp•OiSto, pela aprovação do projeto. 
É o parecer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis. 
Completada a instrução da mrutéria, vai-se pass~w à sua apreciação. 
iEm discussão o prod e to. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa:lavm para dl.s<lutl-lo, 
vou ·ence:ro:ar a discussão. (Pausa.) 

iEstá encerrada. 
Em votação: 
Os Srs. Senadores que o aprov·am penmaneçam sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 29, DE 1974 
(N.• 1. 793-B/74, na Casa de orJgem) 

DE INICIATIVA DO SR. P•RIESIDENTE DA REPúBLlCA 
Fixa os valores .dos níveis de vencimentos dos Grupos-Atividades de 

Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Ar
tesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de 
Nível Médio, do Quadro Permanente da ·Secretaria do Tribunal de JustiÇ'a 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

o Congresso Naciona; decreta: 
Art. 1.0 - Ao.s níveis de classificação dos cargos in'"egrantes dos Grupos a 

que se ref·ere esta lei, do Quadro Perman·ente da Secretaria do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal, criados e estruturados com fundamento na Lei n,0 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, correspondem os segu!ntes vencimentos: 

I- Grupo - Atividades de Apoio Judiciário (TJDF-AJ-020) 

Níveis 

TJDF-AJ-8 
TJDF-AJ-7 
TJDF-AIJ-6 
TJDF-AJ-5 
TJDF-AJ-4 
TJDF-AJ-3 
TJDF-AJ-2 
TJDF-AJ-1 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

••••••••• o • o ••••••••• o o o • o •••••••••••••••••• o ,• • o •• o ••••••• 

•••••••• o o o o ••••••••••• ' ••••••••••••••• o. o •••••• o •• o. o •• o. 

• • • • • • • o ••••• o ••••••• o ••••••••••••• o ••••••• o o •• o •••••••• o • 

••••• o •••• o • o •• o ••••••••••• o o o •• o •• o •••• o •••••• o o ••••• o • o o 

• o •••••• o •• o •••• o •••••• o • o • o ••••••••• o ••••••••• o ••••••• o •• 

••••••• o •• o ••••• o •• o ••• o. o ••• o o ••••• o o •• o ••• o •••••••• o ••• o 

•••••••• o •••••• ' o •• o • o • o • o • o • o •• o ••••••••••• o •• o ••• o ••• o •• 

•• o • o •••••• o o •• o • o ••••• o • o •• o •••••••••••••• o •••••••••••••• 

5.440,00 
4.820,00 
4.030,00 
2.920,00 
2.510.00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

II- Grupo -,serviços AIL"(iliares (TJDF-SA-800) 

Níveis 

TJDF-SA-6 
TJDF-SA-5 
TJDF-SA-4 
TJDF-SA-3 
TJDF-SA-2 
TJDF-SA-1 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

o 0 O o o o o o o o o O o o o o O O O O O O O O O O O O O O O o O O o o O O 0 I O O I O O O O O I I O O o O O O o O 

I o O o O O o O o I o O O o O o O O o O o O I o o O O O o O I o O I O O O O o I O O O O I I O O I O o o I O O o o O 

O O O O O O O O O o O O O O O O O I O O O o I O o O I o O I O I O O o o O o O 0 O O o O I O 0 O O 0 O O O O O O O O 

o o I o I o o O o O o O O o O o O O O O O o O o O O O O o O I O I O o O O o O I O o O o O O I O O O o O O 0 o O O O 

o o O o o o o o o o o o o o o o O O o O O o I o O O O o O O O O O O O o O O O O O O O O O O O o o O o O o o O o o o 

•• o o ••••• ' •• o •••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••• o •••••• 

2.360,00 
2.040,00 
1.630,00 
1. 080,00 

950,00 
610,00 

• 

' J· 

~ 
lf 

.j-

lt 
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m - ,Grupo - Serviços de Transporte Oficial e Portaria (TJDF-TP-1200) 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

TJDF-TP-5 ......................................................... . 
TJDF-TP-4 ........................................ , ................ . 
TJDF-TP-3 ........................... , ......................... , ... . 
TJDF-TP-2 .................. , , .. , .. , . , , , ... , . , , . , .. , , , ........ , , .. , . 
TJDF-TP-1 ......................................................... . 

IV - Grupo - Artesanato (TJDF-ART-700) 

1.290,00 
1.030,00 

950,00 
740,00 
540,00 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

TJDF-ART-5 
TJDF-ART-4 
TJDF-ART-3 
TJDF-ART-2 
TJDF-ART-1 

•••••• o ••••••••• o ••••••••••••••••• ' ••••••••••••• o ••••••• 

o o. o •••••••••••••• o. o ••••••••••• o o •••••••••••• o ••• ' ••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o ••• 

•• o •• ' • o •• o •• o •••••••••• o •••••••••••• o o • o •••••••••••••• o 

V- Grupo - !Outras Atividades de Nível Superior (TJDF-NS-900) 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

TJDF-NS-7 ......................................................... . 
TJDF-NS-6 .................. , ...................................... . 
TJDF-NS-5 ......................................................... . 
TJDF-NS-4 ......................................................... . 
TJDF-NS-3 ......................................................... . 
TJDF-NS-2 , ........................................................ . 
TJDF-NS-1 ......................................................... . 

VI- ,Grupo - Outras Atividades de Nível Médio <TJDF-NM-1000) 

5.570,00 
4.960,00 
4.620,00 
4.080,00 
3.870,00 
3.460,00 
3.120,00 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

TJDF-NM-7 
TJDF-NM-6 
TJDF-NM-5 
TJDF-NM-4 
TJDF-NM-3 
TJDF-NM-2 
TJDF-NM-1 

•••••• o • o •• o o o •• o ••••• o ••••••••• o •• o ••••••••••• ' ••• o o •••• 

O o O O O o O O O O O O O O O O O O O o O o O 0 O O o O O O o O o o O o o o o O o O O O o 0 o O o O O O o o O o o 

••••••••••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••• o.' ••••••••• 

....................................... ' ....... ' . ' ... ' .. . 

................................................. ' ...... . 

......................................................... 

......................................................... 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1. 760,00 
1.420,00 
1.080,00 

610,00 
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. Art. 2.0 - Ail diárias de que trata a Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 1961, 
e respectivas a·bsorções, bem como a gratificação de nível universitário, referen
tes aos cargos qu-e Integram os Grupos de que trata esta lei, ficarão absorvidas, 
em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 - A partir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de 
cargos para as Categorias Funcionais no novo sis•ema, cessará, para os respecti
vos ocupantes, o pagamento das vanta~ns especificadas neste artigo. 

§ 2.0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal de Justiça do D1str1to Federal, à medida 
que os respectivos cargos forem transformados ou transportas para Categorias 
Funcionais integrantes dos demais Grupos, estruturados ou criados na forma 
da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do 
'Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que 
forem inc:uídos nos Grupos de que trata esta lei e nos d-emais, estruturados ou, 
criados na forma da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, será calculada 
de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964. 
. Art. 4.0 - Aos funcionários que, em decorrência desta lei, passarem a per
ceber, m·ensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo, de acordo 
com a legislação anterior, será resguardada a diferença, como vantagem pessoal, 
nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos pa
rágrafos da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. 

Art. 5.0 - AI; funções Integrantes do Grupo - D!reção e Ails!stêncla Inter
mediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, serão criadas pelo Tribunal. na forma do art. 5.0 da Lei Comple
men•ar n.0 10, de 6 de maio de 1971, adotados os principio de classificação e 
níveis de valores vigorantes no Poder Executivo, 

· Art. 6.0 - Os !nativos farão jus à. revisão de proventos com base nos valores 
de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes 
àqueles em que se tenham ap-osentado, de acordo com o disposto no art. 10 do 
Decreto-lei n.0 1.256, de 26 de janeiro de 1973. 

. § Lo - Para efeito do disposto neste artigo, .será considerado o cargo que 
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data 'da aposentadoria, inci
dindo a revisão s-omente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento 
básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.0 , 3.o e 4.0 desta lei. 

§ 2.o - O vencimento que servirá de base à revisão do provento será o fixado 
para a classe da Categ·oria Funcional para o qual tiver sido transposto o cargo 
de. denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se apo
sentou o funcionário. 

§ 3.0 - O reajustamento pl'Cvisto neste artigo será devido a partir da data 
da publicação do ato de transposição d·e cargos para a Categoria Funcional 
respectiva. 

Art. 7.o - Na implantação do Plano de Classificação de Cargos, poderá o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mediante ato da Presidência, transfor
mar em cargos, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário da Se
cretaria, regidos pela legislação trabalhista, os quais serão considerados em 
extinção. 

Parágrafo único - Poderão, igualmente, concorrer à transposição ou trans
formação dos respectivos cargos efetivos, no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. os funcionários de outros órgãos da 
Pública Administração que se encontram prestando serviços à referida Secretaria, 
na qualidade de requisitados, desde que s·ejam clientes dos Grupos de que trata o 
presente diploma legal e que tenham optado, expressamente, dentro do prazo 
de trinta dias, contados a partir da vigência desta lei, opção esta que só será 
aceita se houver conv·enlência para o serviço do Tribunal e concordância. do órgão 
de origem. 

\ ··" ~ 11•. 
.1.,,,1·, 
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Art. 8.0 
- Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta lei vigorarão a partir da 

d!~-ta dos a tos de !nc:usão .. de cargos no novo sistema, a que se referem os pa~ 
ragrafos do art, 2.o · 

Art. 9.0
- Observado o disposto nos arts. 8.0 , !tem III, e 12 da Lei n.o 5.645, 

de 10 de dezembro de 1970, as desp·esas decorrentes da aplicação desta lei serão 
atendidas pelos r·ecursos próprios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
bem assim por outras dotações a esse fim d·est!nadas, na forma da legislação 
pertinente. 

Art. lO - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Antônio Fernandes, orador inscrito. 

O SR. ANTONIO FERNANDES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 1971, o 
Ins'ituto Brasileiro do Café incluiu o meu Estado no Plano de Renovação e Revi~ 
~oramento de Cafezais. Incentivando com financiamentos proporcionados por esse 
orgão cafeeiro, os lavradores que têm suas fazendas agrícolas localizadas nas 
regiões produtoras tradicionais, acima d·e 750 metros de a:titude. 

Em decorrência do programa, com esta finalidade, a Bahia atingiu, no ano 
agrícola de 1971/72, 882 mil covas de café e, em 1972/73, conseguiu alcançar 
9.102. 800 covas. perf·azendo assim, nestes dois exercícios agrícolas, um total de 
9.984.800 cafeeiros, cujas florações já anunciam pequena safra na colheita deste 
ano, conforme informações que me foram fornecidas pelo GEOOA (Grupo Exe~ 
cutivo de Racionalização da Cafeicultura). 

Coube ao Estado da Bahia a cota de 12 milhões de covas, para o ano agrícola 
de 1973/74, havendo, a•ê o momento, metad·e dos contratos da demanda prevista, 
cujo prazo de contratação termina em 31 de maio deste ano. 

Tendo em v:sta os novos cafezais formados, e a perspectiva de execução da 
cota prevista para o ano agrícola vigente, podemos afirmar que, em futuro não 
muito distante. o Programa de Renovação e Revigoramento de Cafezais na Bahia 
dará ao meu Estado uma p11odução superior a 500 mll sacas de café, incluindo 
colhei tas dos antigos cafezais. 

Vale e.sc·arecer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os estímulos proporciona~ 
dos pelo IBC de financ:amentos a praz•o razoável (6 anos com 3 de carência) e 
juros ac·essíveis, +êm provocado interesse por parte dos cafeicultores baianos, que 
viram, no plano. a iniciativa de uma agri'cultura bem orientada, inclusive por 
parte de verdadeira multidã·o de pessoas •ociosas que se transformaram em mão~ 
~de~obra útil económica e socialmente. 

Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Plano termina este ano, e a 
Bahia nãoe conseguiu galgar a sua plenitude na eafeicultura nacional com as 
possibil!dades que lhe acena de ampliação de sua área de ação para acudir ainda 
aos rec:amos do consumo de eafé dos Estados do Norte e Nordeste do País, cal~ 
cula;do em dois milhões de sacas. 

É oportuno lembrar que diante do término do Plano doe Renovação e Revi~ 
goramento de Cafezais, de âmbito nacional, e considerando indispensável seu pros~ 
seguimento nas zonas do Norte e do Nordeste do País, lembraria ao IBC as pos
sibilidades de um anteprojeto visando à continuidade do trabalho, através de 
um Plano Qülnqüenal, em caráter regional, para a distribuição do plantio em 
cem milhões (100.000.000) de cafeeir·os, envolvendo os Estados da Bahia, Per~ 
nambuco e Ceará. 

Conh·ec.edor de que os cafeicultores baian-o.s ficaram jubilosos com as medidas 
governamentais prometendo que nossa política na área cafeeira seria tota;mente 
reformulada, empres+ando-se~lhe a importância a que faz jus; na qualidade de 
representante dos anseios desses nossos C·oestaduanos, formulo um grande apelo 
ao Pre.s!dente do IBC, Dr. Camilo Calazans, consagrado defensor da economia 
nordestina. no sentido da elaboração de um novo Plano de Financiamento para 
o Café, para o período de 1974/75. 



-743-

O apelo que ora faço ao Ilustre presidente da .autarquia cafeeira, o faço tam
bém ao nobre Ministro da Indústria .e do Comércio, a fim de que seja considerado 
urgente o anteprojeto citado para sua aprovação pelo Conselho Monetário Na
cional. 

·Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador 

José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Maranhão, como 
tantas outras regiões do País, especialmente o Nordeste, está sob o impacto de 
um dos mais rigorosos invernos dos últimos tempos. Não há mesmo memória, 
nos registras pluviométricos do meu Estado, de uma precipitação igual a que 
temos assistido nestes dois anos. Basta dizer que, na realidade, não tivemos o 
período não-chuvoso de 1973, e iniciamos o ano de 1974 debaixo de violentos agua
ceiros. Nós, do Maranhão, temos mantido uma atitude de a·bsoluta discrição 
quanto ao drama que atravessa o nosso Estado, não temos, ainda, aquela expe
riência, nem o hábito, e prática de nossos irmãos do Ceará com seus dispositivos 
de alerta mobilizados para as calamidades. Isto devemos ao Criador que destinou 
ao Estado do Maranhão um bom domínio sobre as águas: nem águas de mais 
nem águas de menos. E, assim, atravessando pequenas estiagens em algumas 
áreas, prolongados invernos em outras áreas, mas sem que tivéssemos a oportu
nidade de chamar, de maneira mais dramática, a atenção do País para as nossas 
mazelas. Infelizmente, não pode ser esta nossa atitude neste 1974. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.~' me permite um aparte, nobre Senador 
José Sarney? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita honra, Senador Jarbas Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu, como hOmem da Amazônia e melo sangue 

maranhense, quero trazer a V. Ex.a e, através de V. Ex.a, ao povo do Maranhão, 
a palavra de solidariedade dos paraenses. V. Ex." disse com um "falr-play" 
admirável que nós, do Norte, talvez porque estejamos mais intimamente ligados 
com o binómio excesso de água e excesso de floresta, não temos um dispositivo 
tão prestante, como é o dispositivo dos nordestinos quando são atacados por 
aquilo que é o reverso da medalha para eles. Mas, nós, também, jocosamente, às 
vezes, dizemos que a Amazônia tem duas estações no ano, uma em que chove 
muito e outra em que chove demais; e como nós chegamo~ à estação do ano em 
que chove demais, chove além daquilo que se prevê, acontece o que aconteceu no 
Tocantins, acontece o que aconteceu na área do Baixo Amazonas, acontece o 
que aconteceu lá na região do Acre, e, finalmente, V. Ex.a. nos traz, pela sua 
palavra altamente autorizada, o quadro daquilo que se passa no Maranhão. 
Que fique a solidariedade do povo paraense, expressada neste humilde aparte ao 
discurso de V. Ex.a · 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obrigado, Senador Jarbas Passarinho. Eu 
sei que no aparte de V. Ex.a., além da solidariedade de brasileiro, hã um senti
mento comum do homem público do Norte e do homem que tem raízes senti
mentais profundas, de seus ancestrais, nascidos no Maranhão, e que fizeram a 
aventura da colonização da Amazônia. 

Mas, Sr. Presidente, não podemos nem distinguir das bacias hidrográficas 
do Maranhão, e quase todas elas ocorrem em regiões de planície, qual delas 
apresenta um fenômeno mais sério. Sabemos todos nós que o Rio Mearlm é um 
rio de curso indeciso e, atê então. tínhamos atravessado, ao longo dos anos, o 
problema periódico de invernos rigorosos, com algumas enchentes, dramáticas 
umas, outras menos dolorosas, nas cidades riberinhas que constituem um marco 
de plantio de cidades na ocupação da pré-Amazônia do Maranhão. 

O Sr. Clod01nir Milet - Permite V. Ex.n um aparte? 
o SR. JOSÉ SARNEY - Com multa satisfação, Senador Clodomir Milet. 
O Sr. Clodomir Milct - Por esta tribuna têm passado representantes de 

quase todos os Estados a reclamarem providências do Governo para · as 
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populações atingidas pela~, enchentes nos seus Estados. No Maranhão, nós tivemos 
a primeira enchente, estamos agora tendo a segunda enchente. Parece-nos que 
o nosso Estado foi o único a ser distinguido pela natureza com duas enchentes 
no mesmo ano. Na primeira vez, quase que não pudemos falar aqui, porque as 
enchentes dos outros Estados eram realmente avassaladoras em relação à nossa. 
Mas, desta vez, entendo que estamos multo além dos outros, porque são todos 
os rios do Estado que estão enchendo ao mesmo tempo, e quase que todo o 
Estado está sendo atingido pelas enchentes. V. Ex.~> diz muito bem, começando 
pelo Rio Mlarlm, vamos para o Itapecuru, cujas enchentes já tinham cessado, 
vamos para o Parnaíba, vamos para o Grajaú, vamos para o Plndaré, todos os 
rios, finalmente, enchendo demais e criando grandes transtornos para a vida 
do Estado. Até a nossa Capital, atingida por chuvas copiosas que por lá estão 
ocorrendo há quase trinta dias seguidos, nossa Capital está sofrendo os danos 
:!esse inverno rigorosíssimo. Dou minha solidariedade a V. Ex.a e ao discurso que 
está fazendo alertando as autoridades federais para virem em auxílio do nosso 
Estado, talvez em proporção maior do que já estão atendendo, graças aos apelos 
dirigidos pelo Sr. Governador do Estado. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço o aparte de V. Ex.a que traz o testemunho 
do experiente homem público do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, na realidade, as enchentes dos outros Estados apresentaram 
aspecto trágico e nós demos graças a Deus de não estarmos arrolados na esteira 
dos infortúnios que eram despejados pelas águas lncontldas, neste ano de 1974. 
Acontece que, há mais de quatro dias, o Maranhão está submetido a um regime 
rigoroso de chuvas e os rios cada vez mais subindo e cada vez mais ameçando 
as cidades. Ontem, o Sr. Governador do Estado determinou a evacuação da cidade 
de Arari, totalmente isolada, totalmente tomada pelo Rio Mearlm que extra
vasou do seu leito normal, invadindo as casas e os campos, com perda total dos 
rebanhos. e a população precisando S·er evacuada de helicóptero e, também, de 
canoas e lanchas. 

O exame r'goroso feito pelo Estado, com absoluto critério, até agora dá um 
levantamento de cerca de 960 qullõmetros de estradas destruídas pelas chuvas, 
~ também, pontes e aterros. As cidades de Pedreiras, com cerca de 3.100 famílias 
desabrigadas; a cidade de Bacabal, com 750 residências contadas, também desa
brigada; a cidade de Vitória do Mearlm com 130; a de São Luís Gonzaga com 
40; a de Cajari com 200, num total de 4.470 famílias, só no vale do Rio Mearim. 
Se passarmos para o vale do Rio Itapecuru, levantamento já feito, com cerca de 
30 cosas no Itapecuru, 80 no Codó, em Coroatá 40. em Caxias 40 e, no Rosário 
60. num total de 250 famílias. Na área do Parnaíba, também a cidade de Arak.Jses, 
localizada no delta. s,e encontra totalmente isolada, com perdas de rebanhos e 
culturas e população sendo retirada pela subida repentina do rio naquela área. 
Também lã, em Duqua Bacelar, 105 famílias; em Magalhães de Almeida 123; em 
Santa Quitéria 252; no Brejo 70; em São Francisco do Maranhão 104; em Araloses 
580; em Barão de Grajaú 23; em São Bernardo 15 e Timom 152, num total de 
1.339 :flamillas. Finalmente, no Rio Pindaré, em Alto Alegre, se encontram 
130 famílias desabrigadas. Da mesma maneira, lá o problema no Rio Munim e 
no Rio Iguará. O Governo fez um levantamento cuidadoso dessas cidades que 
acabei de relatar. mas ainda não conseguiu fazer um levantamento total das 
áreas rurais também atingidas, na margem desses rios, pelas enchentes. 

Calcula-se, hoje, no Maranhão, de desabrigados 40 a 45 mil pessoas já inscritas. 
E se somarmos as que ainda desconhecemos, da zona do interior, podemos elevar 
esse número, sem nenhum exagero, de 70 a 80 mll pessoas. 

Assim, o problema das enchentes no Maranhão é gravíssimo e estamos nesta 
semana, nestes dias, enfrentando a continuidade das chuvas e os rios continuam 
a subir de tal modo que, na cidade de Pedreira, a ponte que liga a cidade ao 
outro lado está apenas com um palmo do seu balaustre não tomado pelas águas. 

Há providências de médio prazo a tomar: as obras de proteção às enchentes, 
como a barragem do Rio das Flores, estudadas no meu Governo e a continuação 
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dos trabalhos de correção do Mearim. Mas, agora, as providências são as urgentes, 
as de socorro. 

Trago para o Senado o depoimento da bancada maranhense, pedindo às 
autoridades federais, hoje, que o problema do Maranhão passou a ser dramático, 
:jUe sejamos colocados na ordem da prioridade, porque, na realidade, estamos 
necessitando desse auxílio e dessa ajuda. Fazêmo-lo friamente com os números 
aqui colocados, mas com a emoção que nós, filhos daquela área, temos que colocar 
num problema dessa natureza, de solidariedade aos nossos irmãos necessitados 
e todos eles tangidos pelo fenômeno das encenhentes. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador 
Franco Montoro. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet. 
O SR. CLODOMIR MILET - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana 

passada, nos dias 25 e 26, reuniram-se em Porto Alegre as Associações Comerciais 
de todo o País, sob a presidência do Dr. Raul de Góis, Presidente da Confederação 
das Associações Comerciais do Brasil. 

A esse conclave compareceu a Associação Comercial do Maranhão represen
tada pelo seu Presidente, Sr. Ruy Abreu, pelo seu V!ce-pres!dente, Sr. Haroldo 
Cavalcante e pelo seu Assessor Técnico, Dr. Mário Leal. 

Levaram os representantes do Maranhão para esse certame conclusões dos 
estudos feitos no meu Estado, visando a solucionar diversos problemas da hora 
atual. Estudos esses resultado de encontros regionais de empresários havidos em 
1973, nas cidades de Imperatriz Santa Inês, Caxias, Balsas e Pinheiro, sob a 
direção da Associação Comercial do Maranhão. 

Essas reivindicações, as medidas e as sugestões propostas naqueles encontros 
de empresários foram levadas ao encontro das Associações Comerciais em Porto 
Alegre e mereceram aprovação, figurando como reivindicação das próprias asso
ciações comerciais do País. 

Leio, Sr. Presidente, algumas dessas reivindicações da Associação Comercial 
do Maranhão, catalogadas pelo Assessor Técnico daquele. órgão, o Dr. Mário Leal, 
um competente técnico em planejam-ento que, segundo estou informado, foi 
convidado pelo ilustre Governador do Distrito Federal para dirigir a TER.RACAP. 
É um moço competente, trabalhador, at!vo, que soube, na redação das formulações 
da Associação Comercial do Maranhão, dar ênfase especial àqueles problemas 
mais urgentes merecendo a atenção do Governo, que é justamente o que se 
deseja com esses encontros, com ·essas formulações, com essas reivindicações. 

A Associação Comercial conseguiu aprovação das seguintes recomendações 
no setor da política agropecuária: 

a) Maior racionalidade na atuação do INCRA, no sentido de titular as áreas 
e resolver, prontamente, os problemas nas áreas novas de posse ou propriedade 
que vêm sendo questionadas; 

b) Obtenção de uma tecnologia, fixação de padrões adequados e criação de 
linhas de crédito para abertura, construção de obras de arte e pavimentação 
das estradas estaduais, municipais e vlclnais, face às nossas condições de solo e 
clima na Amazônia; 

c) Eficiente presença do Ministério da Agricultura através da Comissão de 
Financiamento da Produção e do Serviço de Classificação da Política de Sementes 
Seleclonadas, para garantir uma melhor produção através do estímulo dos preços 
e do !nsumo agrícola básico. 

d) Aperfeiçoamento da política de crédito agrícola, através dos bancos 
oficiais - Banco do Brasil, Banco do Nordeste do : · rl" 
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Banco Nacional de Crédito Cooperativo, - a fim de, cada vez mais, torná-la 
eficiente ao nível do pródutor primário; 

e) melhoria das condições de comercialização da produção primária através 
da implantação de uma infra-estrutura adequada de Armazéns, Mercados Ter
minais e Centrais de Abastecimento. Ao mesmo tempo em que se qualifique 
o agente económico de primeiro nível, oue tem o contato mais direto com o 
produto primário, o qual, em áreas comô o Nordeste, Norte e o Centro-Oeste, 
principalmente nas duas últimas, terá ainda, por muito tempo, o papel insubsti
tuível de coletar os re.>íduos da produção para autoconsumo, gerando, assim, 
a massa de produtos comercializáveis, a nível de empresa; 

f) adequação dos Serviços de Extensã-o Rural à nossa realidade regional, 
libertando-o, cada vez mais, de uma sistemática de operação presa à rigidez de 
relatórios e avaliações dentro de quadros de ref.erências técnicas, para fazê-lo, 
atuar mais como agente de mudanças sócio-económicas e, portanto, preocupado 
em dinamizar todos os fatores preexistente e em introduzir novos fatores de 
mudança nas comunidades, sempre com ume visão local, tendo em vista que 
os aspectos culturais e económicos e.>tão em ordem d·e prioridade maior para o 
elemento a ser trabalhado do que aqueles aspect-os de técnica agronómica. A 
produtividade por área não é, necessariamente, a meta a curto e médio prazos. 

FORMAÇ.ii.O DA MAO-DE-OBRA 

Recomendação: 
Enfatizar a formação de mão-de-obra. No momento em que se anuncia a 

implantação da Siderúrgica de Itaqui e as providências são tomadas para a 
localização de um grande pólo eXportador, c·om a transformação do minério de 
ferro em aço, as classe.;; produtoras maranhenses irmanam-se à elite político
administrativa estadual, no sentido de obter a maior eficiência possível quanto 
ao programa da formação de mão-de-obra, tomando-se esta expressão no sen
tido mais lato e abrangente. Isto porque entendemos ser esta a única forma 
de tirarmos partido como comunidade humana, dos grandes investimentos que 
se farão, aqui, nos próximos dez a quinze anos. De outra forma, em razão das 
profundas mudanças estruturais por que passarão toda a nossa e as dos Estados 
vizinhos (Pará e Pia ui, principalmente), o nosso elemento humano, advindo 
das novas geraçõ·es e mesmo a atual força de trabalho, ficará marginalizada 
e sem possibilidades de engajamento, pela razão do nível tecnológico em que se 
processará a produção. Dai solicitarem e, até mesmo, exigirem, do Governo a 
todos os níveis e em especial ao Fed·erai, uma atenção toda especial para o 
problema da formação da mão-de-obra ào Melo-Norte e nos Estados d·O Pará, 
Ceará e Goiã.s. Assim, as Escolas Técnicas Federais, juntamente com SESC, o 
SENAI, complementados pelos Ginásios P<Jlivalentes e os Programas como o 
PIPMO e as Escolas Superiores, principalmente da área tecnológica desses Es
tados, estão a merecer uma atenção esp~cialissima do Ministério da Educação 
e do Conselho Nacional de Pesquisas, talvez, mesmo com a solução de modelos e 
programas especiais, a fim de que possam no mais curto espaço de tempo 
(três a cinco anos), preparar uma primeira leva de mão-de-obra especial!zada, 
a nível médio, e de engenheiros de operacões, nas quantidades requeridas pelo 
futuro mercado já dimensionável. · 

No caso do Maranhão, especial ênfase deverá ser dada à diversificação de 
cursos de área tecnológica da Fundação Universidade do Maranhão, a amplla
ção das Escolas de Engenharia, Agronomia, Administração da Federação das 
Escolas Estaduais e todo apoio à implantação da Universidade Tecnológica de 
São Luís, que terá um papel relevante nesse empreendimento gigantesco que 
é o Projeto Siderúrgico do Itaqui: 

PESQUISA SóCIO-ECONOMICA 
Recomendação: 
a) Integração dos trabalhos de pesquisa sócio-económica, evitando-se a 

"poluição das informações", com economia de recur•o.s financeiros e humanos 
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(os mais escassos por definição) e ampliação da segurança do resultado obtido, 
em razão da complementarledad.e dos quadros técnicos, com vivência local e visão 
nacional do problema estatist!co; 

bl dar grande ênfase no atual período governamental aos trabalhos de pes
quisas dos recursos naturais brasileiros e, em especial, aos da Amazônia e Nor
deste, como forma de atrair capital e, por outro lado, criar condições para a 
ampliação da nossa pauta d·e exportação, a exemplo do que irá ocorrer com o 
Minério de Ferro da Serra dos Carajás; 

cl intensificação dos estudos para o aproveitamento hldrelétrlco de To
cantins, com a energização de extensas áreas e a eletrlficação da Ferrovia 
Carajás-rtaqul, além de posslb1lltar a Interligação energética do Nordeste com 
a Amazônia; 

d) dar o Ministério de Transportes especial urgência aos estudos visando 
a implantação de um Corredor de Exportação, utU!zando as técnicas de trans
porte intermodal e aproveitando as h!drovias a serem retificadas - Tocantins 
e Araguaia, a Ferrovia Carajás-Itaqul e o Superporto do Itaqui em construção, 
- possibilitando-se o escoamento, a baixo custo, de grandes tonelagens de mi
nérios, cereais, óleos e oleagino.sas, madeiras, celulose, carnes e derivados de 
pecuária, que serão produzidos pelos grande!: Projetas ora em implantação no 
Maranhão, Piauí e Brasil Central. Dar prioridade também, à interligação fer
roviária Tereslna-Paullstana; 

ASSIST:Il:NCIA GERENCIAL -'- A. C. DO MARANHAO 

Recomenda: 

Tendo em vista a integração social, dar-se ainda maior ênfase aos progra
mas de CEBRAE e dos NAES das regiões problemas do pais - Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste - para o fortalecimento das pequenas e médias empresas, princi
palmente daquelas que atuam no melo rural e nas pequenas cidades interlo
ranas. 

ASSIST:Il:NCIA AOS MUNICíPIOS 
Recomendação: 
Reforçar a atuação da SAREM - Secretaria de Articulação com os Estados 

e Municípios - utllizando-~e da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasi
leiro de Administração Municipal .e dos organismos estaduais responsáveis pela 
assistência técnica aos municípios; uma política de formação <!e quadros técni
cos, através de ação desconcentrada, ministrando treinamento in loco ou por 
regiões de cada Estado, visando a dotá-la.s d.e pessoal mínimo para as atividades 
administrativas e, em alguns casos, resolvendo os seus problemas através de 
consórcios a nível de cada Estado. . 

Estas, as recomendações originárias das propo3tas da Delegação do Maranhão. 

Sr. Presidente, terminado o encontro das classes produtoras em Porto Alegre, 
foi editada a chamada "Carta de Porto Alegre", expressando o pensamento das 
entidades do Comércio sobre a atualidade brasileira. vou ler, Sr. Presidente, 
para qu.e conste dos Anais, numa homenagem ao.s homens de empresa; numa 
homenagem às Associações comerciais; numa homenagem especial ao nosso 
colega Jessé Freire que é o Presidente <!a Confederação do Comércio e que 
esteve, inclusive, participando das reuniões de Porto Alegre, tomando parte em 
todas as sessões; numa homenagem àquele no~so outro colega da Câmara dos 
Deputados, Dr. Raul de Gôis, que é o Presidente da Confederação das Associa
ções Comerciais; numa homenagem, Sr. Presid.ente, às Associações comerciais 
do Brasil, vou ler a "Carta de Porto Alegre". 

"VIndos de todos quadrantes do território nacional e reunidos em 
Porto Alegre, sob a égide da Confederação das Associações Comerciais 
do Brasil, nôs, empresários, fixamos, neste documento nossas idéias 
comuns sobre os problemas polí1 · · · e · do · 

.. , ' 

, I .~. 
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ORDEM E LIBERDADE 

O País chega ao momento em que é necessário equillbrar os imperativos 
da segurança jurídica e de ordem, com a flnalldade viva do direito - a 
de regular uma convivência social que seja aceita como justa. 
Não pode, para nós, haver justiça sem liberdade. Liberdade é aprender 
a arte de bem viver, procurando sempre novos fins. Sem segurança 
jurídica e sem ordem, perece a justiça e morre a liberdade. 
Em março de 1964, a sociedade brasileira desembocava no caos, onde 
não podia haver justiça nem liberdade, porque não havia segurança. 
Soubemos restabelecer um cosmos convivencial, uma ordenação estável 
dentro da qual se deu prioridade absoluta ao desenvolvimento económico 
do País. Dez anos de sacrifícios e o grande impulso no desenvolvimento 
nacional aí está. 

Na hora presente as dificuldades surgidas, oriundas da esfera interna
cional, serão contornadas pela criatividade dos nossos administradores, 
respaldados pela estabilidade p.alítica conquistada. 

Os últimos dez anos impuseram absorvente preocupação económica, 
mas agora começam a bater às portas de nossa consciência exigências 
sociais e de outra natureza, para que se defina a estabilidade total d ~ 
sociedade brasileira, no consenso coletivo. 

No seu primeiro pronunciamento de governo, o Senhor Presidente da 
República estimulou a criatividade brasileira para a elaboração da 
armadura institucional política, fundida em moldes verdadeiramente 
nacionais, a qual possa cobrir toda livre e fecunda iniciativa das elites 
e do povo, com a proteção poderosa de um Estado de Direito. 

Confiantes na resposta da inteligência brasileira, voltamo-nos para 
problemas concr·etos que atingem especialmente nossas preocupações 
profissionais. Buscando resolvê-los, estamos certos de contribuir para 
o encontro das soluções mais altas dos problemas que dificultam a 
estruturação de uma sociedade aberta. 

O Brasil está iniciando mais uma fase de sua decisiva arrancada para 
o desenvolvimento. o quarto Governo da Revolução já definiu entre 
suas dlretrizes básicas "o máximo de desenvolvimento possível, com o 
mínimo de segurança Indispensável" e assegurou, também, "uma linha 
mestra de continuidade de Ideias e planos para a ação governamental". 
Expressamos nossa concordância com essas dlretrlzes que constituem, ao 
mesmo tempo, o reconhecimento pelo que foi feito na última década 
pelos Governos da Revolução e a certeza de que o País continuará a 
trilhar seguros caminhos que o conduzam a seus grandes destinos. 

Estamos plenamente conscientes das dificuldades que o País está atra
vessando em conseqüência da conjuntura económica mundial e do seu 
próprio processo de crescimento acelerado. Reconheceremos, também, 
que essas dificuldades são perfeitamente superáveis para uma nação 
decidida a enfrentá-los e que dispõe de um comando seguro e de uma 
classe empresarial engajada nessa tarefa. 

DESEQUILíBRIOS REGIONAIS 

Estamos acompanhado, com real Interesse, as providências do Governo, 
quanto à sua política de Incentivos fiscais, objetivando a melhoria da 
redistribuição da riqueza nacional. 
As diferenças económicas e sociais entre várias regiões do País são 
bastante amplas. Urge a adoção de medidas que permitam a atenuação 
efetiva das desigualdades económicas regionais e, para tanto, estamos 
prontos a colaborar com as iniciativas do Governo, a fim de posslb11itar 
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a escolha de critérios justos e adequados ao aprimoramento da política 
nacional de incentivos fiscais, para o efetívo desenvolvimento das várias 
regiões brasileiras. 

Tendo em vista a decisão do Senhor Presidente da República, expressa 
em seu primeiro pronunciamento de Governo de rever a sistemática do 
Imposto de Circulação de Mercadorias, reivindicamos participação nos 
estudos em andamento da matéria. 

POLiTICA DE EMPREGO 

O problema do emprego toma-se crucial nesta fase de desenvolvimento 
brasileiro, quando a força de trabalho está crescendo a uma taxa de 
quase 3% ao ano e a população torna-se preponderantemente urbana. 
Faz-se, assim, necessária uma política de estímulo ao emprego que leve 
em conta as transformações estruturais e dinâmicas da economia nacio
nal e não venha a prejudicar, de futuro, seu ritmo de crescimento. 
Nesta perspectiva, deve-se prever para breve um limite ao crescimento 
extensivo da agropecuária, tornando-se esta libertadora de mão-de-obra, 
como já acontece na região Sudeste e não mais positivamente emprega
dora. Os programas de irrigação de terras no Nordeste, de reformulação 
de políticas agrárias e a colonização da Amazônia e do Centro-Oeste 
poderão, por algum tempo, criar novos empregos agrícolas nos locais 
beneficiados, mas não conseguirão reverter a tendência à normalização 
do setor que, no conjunto, passará de empregador a desempregador. 

A indústria continuará moderadamente empregadora, pois, nos ramos 
mais importantes e dinâmicos necessita-se tecnologia de capital intensivo, 
se considerarmos como objetivos válidos: a) concorrer dentro de um 
mercado nacional único que exige o nivelamento da produtividade dos 
vários gêneros industriais localizados nas diversas regiões do País; b) 
enfrentar a competição de produtos estrangeiros viabilizada por neces
ria redução de tarifas alfandegárias, com vistas a favorecer o consu
midor brasileiro, e c) colocar produtos ind ustrlallzados no mercado 
internacional. Isto é especialmente verdadeiro para a Indústria de bens 
de capital, intermediários e de consumo durável. 

Alguns ramos da indústria de bens de consumo corrente, porém, poderão 
receber estímulos para utilizar métodos intensivos d·e trabalho, princi
palmente nos casos em que a empresa não se inclua num gênero que já 
se encontre, no País, em grau avançado de modernização técnica ou 
elabore matérias-primas locais obtidas a preços favoráveis ou tenha 
seus produtos aceitos no mercado e valorizados pela incorporação de 
hab!lidades artesanais ao processo de produtos. 

A construção civ!l poderá permanecer como atividade fortemente empre
gadora, utilizando grande quantidade de mão-de-obra não qualificada 
e semi-quallficada, desde quando os processos tradicionais ainda concor
rem vantajosamente com o sistema de pré-fabricados. Mas, com vista à 
redução dos custos de construção e dos preços das edificações será 
conveniente introduzir maior racional!zação nos métodos tradicionais, 
com o treinamento e melhor qualificação da mão-de-obra padronizada 
de materiais. 
Mas é, particularmente, do setor de serviços que se pode esperar maiores 
possibilidades de recrutamento de pessoal, pois na maioria dos ramos 
um pessoal mais numeroso assegura melhor atendimento ao público que 
a introdução de uma nova máquina. Nesses ramos, a tendência para a 
adoção de métodos de capital intensivo poderá ser revertida com uma 
política de redução dos encargos trabalhistas e fiscais, aliada a programas 
Essa política deverá também abranger o setor da construção c!v!l que 
utiliza processos tradicionais e industriais de bens de consumo que 
empreguem métodos intensivos de trabalho. 

', '., ., 
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APOIO A EMPRESA PRIVADA 

Reafirmamos nosso apoio à política de fortalecimento da empresa privada 
nacional, para que esta possa continuar, ao lado da empresa estatal e da 
estrangeira, a cooperar para o crescimento do País. 
Essa diretriz, para ser efetlva deve ser objeto de um programa que englobe 
diferentes tipos de assistência financeira, tecnológica, fiscal, de recursos 
humanos - os quais estão hoje dispersos por vários órgãos e Ministérios. 
Sua oferta conjunta propiciaria aproveitamento melhor do que a simples 
soma desses tipos de assistência isoladamente aplicados. 

No apoio à empresa nacional faz-se mister a inclusão efetiva do setor 
terciário entre os beneficiários dos programas que vieram a se desenvolver. 

PEQUENAS E MlllDIAS EMPRESAS 

Especial atenção deve ser dirigida às empresas de pequeno e médio portes, 
as quais desempenham importante papel no equilíbrio do sistema econó
mico e se constituem em inesgotável celeiro de talentos empresariais. 

Tais empresas enfrentam grandes dificuldades de acesso ao crédito e 
não dispõem, em geral, de outras alternativas para a captação de 
recursos. Nos períodos de redução da oferta de crédito, são as pequenas 
e médias empresas as mais afetadas pela restrição, por oferecerem meno
res garantias e menor reciprocidade. 

Dentro do programa de assistência global às empresas nacionais, é 
necessário que se estabeleçam formas especiais para o atendimento das 
menores. A criação de faixas especiais de crédito para seu atendimento, 
poderia evitar que, em momentos de restrição creditícia, fossem elas 
proporcionalmente as mais atingidas. 

A instituição de um sistema de garantias subsidiárias de um seguro 
de crédito contribuiria para reduzir as desvantagens intrínsecas enfren
tadas pelas pequenas e mMias empresas na competição para obter 
créditos. 
Como as mesmas dificuldades se verificam na obtenção de capitais de 
risco, essas medidas deverão ser complementadas pela criação de um 
mecanismo especial, destinado à subscrição de ações ou debêntures de 
pequenas e médias empresas que apresentem condições de expansão ou 
moderni!Zação. 
No aspecto creditíclo preocupa-nos, sobremaneira, a transferência da 
aplicação dos recursos do PIS e do PASEP para o BNDE, uma vez que 
parte substancial deles vinha se destinando ao financiamento de capital 
de giro das empresas e atendendo, Inclusive, através de modalidades 
bastante flexíveis, às pequenas e médias. Consideramos necessários que 
se estabeleçam linhas de crédito, capazes de compensar a retirada 
desses recursos do financiamento de capital de giro. 

INFLAÇli.O 

Considerando que a aceleração da inflação poderá comprometer o desen
volvimento do Pais, expressamos nossa disposição de colaborar no 
combate às tensões Inflacionárias, atualmente sujeitas a fortes pressões 
emanadas do exterior. A inflação só pode ser contida com a colaboração 
de todas as camadas da população. Para tanto se faz necessário que, 
nas respectivas áreas de educação, todos se empenhem na formação de 
um clima psicológico favorável à plena execução da política antllnfla
cionária. 
o aumento da eficiência, em todos os setores da economia, é condição 
indispensável à contenção da taxa inflacionária. Neste aspecto, o setor 
privado tem prestado grande colaboração, absorvendo pesado ónus da 
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política antlinflacionária, que se traduziu por complexa e vasta legis
lação, encargo burocrático crescente da empresa privada e aumento da 
carga tributária, nos primeiros anos de combate à inflação. 

Este é um aspecto que deve ser objeto de cuidadoso estudo por parte do 
Governo. A melhor distribuição dos ónus do combate à inflação entre 
os setores público e privado, poderia contribuir, decisivamente, para 
reduzir a taxa Inflacionária, 
As medidas que venham a ser adotadas, em função desse objetivo devem 
ser amplamente divulgadas para servir de exemplo a outros nÍveis de 
governo e órgãos de administração lnd!reta. 

A maior contenção dos gastos públicos deve-se somar a implantação da 
reforma administrativa, visando a aumentar a produtividade da máquina 
burocrática, onde ainda apresente desníveis de eficiência multo acen
tuados. 

A empresa privada, por seu lado, caberá prosseguir no esforço de 
atualização, a fim de Impedir que a racionalização da esfera estatal, 
claramente visível em muitos setores, especialmente nos ligados à 
economia, provoque um desequilíbrio que acarrete a ruptura da economia 
mista de mercado. Para tanto é necessário um estreitamento entre a 
Empresa e a Universidade, para que a segunda, a quem cabe a van
guarda do conhecimento científico e tecnológico ponha à disposição da 
primeira as mais modernas técnicas de administração e de produção, 
devidamente adequadas à realidade brasileira. 

PARTICIPAÇÃO ESTATAL 

A expansão da presença do Estado nas atividades económicas se fez em 
nosso País, sem se ater a qualquer pr.agrama racional ou político definida. 
Ora prevaleciam razões de natureza ideológica, ora necessidades de 
atender setores básicos, outras vezes como decorrência da encampação 
de empresas deficitárias ou ainda por motivos de ordem administrativa. 
Hoje, observa-se o Poder Público, nos vários níveis de governo, com 
presença marcante na economia, através de vários instrumentos de 
atuação, como autarquias, Institutos, empresas de economia mista, 
empresas pública, sem que haja um plano definido tanto das áreas como 
dos instrumentos mais adequados, em cada caso, para a atuação estatal. 
Urge que o Governo determine a realização de amplo estudo a respeito 
do grau de participação do Estado na economia, suas m.adal!dades e 
implicações, com vistas a introduzir maior racionalidade na atuação 
g.avernamental e limitá-la aos aspectos· supletivos - estimulantes da 
atividade económica - ou ás áreas de nítida prevalência dos interesses 
da segurança nac!onal. A clara definição dos limites aceitáveis para as 
atlvldades dos setores público e privado, das finalidades da atuação 
governamental na economia e da forma dessa atuação permitiria, inclu
sive, dar prosseguimento ao programa de privatização de algumas 
empresas estatais que já cumpriram suas funções de pioneirismo, suple
tividade ou, ainda, de ação corretiva. 

COMÉRCIO 

A evolução da economia mostra sensível aumento da participação do 
setor terciário no contexto das atividades produtivas do País. 

O desenvolvimento económico do Brasil permite antever que novos e 
grandes desafios deverão ser enfrentados pelo setor comercial na próxima 
década. A ligação de vasta área do Imenso território brasileiro aos centros 
económicos do País, alarga, desmensuradamente, seu campo de atuação. 
Caberá ao comércio a obra de incorporar ao sistema económico de modo 
efetlvo, as novas fronteiras que os desbravadores estão cria 
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A rápida expansão da população urbana acarreta novas tarefas para o 
comércio. Estima-se que, para 1980, cerca de oitenta milhões de brasi
leiros viverão nas ·cidades. O setor comercial terá, portanto, a grande 
responsabilldade de propiciar eficiente distribuição da produção a tão 
Impressionante massa de consumidores, que se concentrará, de forma 
bastante substancial, nas grandes metrópol!s. 

Caberá, ainda, ao comércio, e ao setor terciário, de forma geral, função 
decisiva de criar empregos, a fim de absorver o grande contingente que 
se deslocará para as cidades, em conseqüência do crescimento demográ
fico e da !!beração da mão-de-obra proveniente das atlvldades primárias. 
Hoje, quase 50% dos empregados urbanos do setor privado estão no 
comércio e essa participação terá de aumentar significativamente. 

SETOR AGRíCOLA 

O setor agrícola representa o maior desafio e, ao mesmo tempo, possui 
maiores potencialidades, em termos de desenvolvimento. Em que pesem 
os amplos incentivos concedidos, a partir de 1964, esse setor, em conse
qüência do abandono e de politicas danosas a que foi sujeito, por muitos 
anos, se acha descapitalizado e com baixos índices de produtividade. 

As atividades urbanas oferecem melhores alternativas de investimentos, 
acarretando fuga das aplicações do campo para a cidade. A escassez de 
recursos disponíveis para as inversões e a geral carência de serviços de 
infra-estrutura fazem com que as economias externas, resultantes dos 
investimentos, sejam menores no campo do que nas cidades. 
A posição de inferioridade das atividades rurais, para captar recursos 
necessários a investimentos de diversas naturezas, diante dos empreendi
mentos urbanos, resulta em baixos níveis de tecnologia e de produtivade, 
em decorrência da falta de Investimentos em pesquisas agronômicas, de 
assistência técnica aos lavradores, adoção de práticas de adubação, irri
gação e conservação dos solos. 
Além disso, as condições de comercialização dos produtos agrícolas são 
insatlsfatórlos, pela Insuficiência da infra-estrutura, apesar do que tem 
sido feito com a execução do programa de construção da rede de arma
zéns e silos. 
Em que pese os Incentivos de natureza fiscal e creditícia, concedidos nos 
ultimas anos e que possib!!ltaram grandes safras de alguns produtos, 
especialmente os destinados à exportação, observa-se a ocorrência 
esporádica de crises de abastecimento. 
A "empresa agrícola" poderá representar a solução dos problemas do 
setor no tocante a produtos que possibilitem aplicação Intensiva de 
capitais e tecnologia. A expansão da indústria da alimentação e das 
redes de comercialização, exigindo padronização e melhor qualidade, 
deverá levar ao produtor assistência técnica e financeira que lhe possi
bilite maior rentabilidade. 
Apesar disso, vasta gama de produtos de grande essenclalidade para o 
abastecimento interno continuará a depender de pequenos e médios 
produtores, aos quais se faz necessário ampliar a assistência que lhes 
vem sendo prestada. 
Assim, ao lado dos esforços que se Impõem na linha de pesquisa de 
assistência técnica, na adequação da oferta de insumos, da melhoria nos 
transportes, na seleção das melhores sementes, no aumento da capaci
dade de ensllagem e armazenamento, na conservação do solo, é Igual
mente importante acelerar a modernização Institucional dos organismos 
de dlrecionamento da politica agricola nacional, e, nesse particular, é 
imperativo elaborar Plano Agrícola, que explicite as dlretrlzes e os intru
mentos de atuação do Governo em relação ao setor rural. 
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Em virtude das _dimensões c~ntinentais do Brasil, não há possibilidade 
de unlversallzaçao de conceitos relativos à produção e ao mesmo tempo, 
a tarefa de alargamento da fronteira agrícola precisa ser feita com 
incrementos sucessivos de produtividade. 
Sem uma política externa de pesquisa, conjugada à aplicação da assis
tência_ técnica adequada, os desejados avanços de produtividade não 
poderao ser realizados com a rapidez que os mercados internos e externos 
estão a exigir. 

O grau de tecniflcação, na produção de certos alimentos basicamente 
destinados ao consumo interno, acha-se defasado em relação às necessi
dades de modernização para garantir que o abastecimento se faça a 
preços reais mais reduzidos. Para tais produtos deverá ser dirigida maior 
concentração de esforços, e a implantação do zoneamento agrícola do 
País representará importante passo nesse sentido. 
Com a indicação de onde, como e quando plantar, com orientação para 
melhor explorar todo o potencial de suas terras, na lavoura, na pecuária, 
no reflorestamento, com o aproveitamento de águas e demais recursos, 
pode o agricultor obter melhores resultados do seu trabalho. 
Esta política requer amplo programa que prepara o homem do campo, 
utlliee recursos das comunicações e as experiências já adquiridas e seja 
capaz de levar-lhe os conhecimentos elementares das práticas rurais 

Além da elevação da produtividade por área, é necessário que se procure 
aumentar, também, a produtividade da mão-de-obra, unica forma de se 
melhorar o padrão de vida das populações do campo. Caso contrário, a 
fuga desordenada dessas populações para as cidades, além de pressionar 
a infra-estrutura urbana e contribuir para aumentar a marginalidade 
social, poderá acarretar queda da produção agricola por falta de mão
de-obra ou levar a um ritmo de mecanização incompatível com as disno
nib1l!dades dos fatores. 
Deve-se lembrar, ainda, que o imenso complexo de leis, decretos, códigos 
e regulamentos, relativos à propriedade rural e às obrigações do agri
cultor, representa fator de inibição para essa importante atlvldade. 

COMÉRCIO EXTERIOR 

o setor externo, com importância crescente na economia brasileira, se 
apresenta, no momento, como um dos principais condicionantes dO 

desenvolvimento nacional. A elevação dos preços das matérias-primas, 
especialmente do petróleo, provocou sensível aumento das necessidades 
de divisas para atender ao volume de importações indispensáveis à 
manutenção do crescimento econômico. 
Em conseqüência, torna-se necessário grande esforço para o incremento 
das exportações quando maiores são as dificuldades de vender no mer
cado mundial. A estrutura de comercialização externa, que vem sendo 
montada pelo País - com a expansão da rede bancária brasileira no 
exterior, a COBEC e as empresas comerciais exportadoras - poderá 
desempenhar Importante papel nesse esforço de exportação. 
Consideramos, no entanto, que essa tarefa precisa ser complementada 
com a incorporação do comércio interno à luta da conquista de mercados 
para os produtos brasileiros. 
Em primeiro lugar, dever-se-i buscar uma integração entre as empresas 
de comercialização externa e o comércio interno, a fim de que possam 
elas aumentar sua escala de operações e diluir riscos. Operando de forma 
mais diversificada, exportando, importando, comercializando Interna
mente, poderão essas empresas obter volume de negócios que lhes permita 
trabalhar com as baixas margens de rentabilidade exigidas pelo mercado 
ln terna clonai. 

·' 
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As grandes empresas naci<mais de exportação demandarão tempo para 
produzir resultados significativos. Tendo em vista melhorar o nosso 
poder de competição no mercado internacional, é fundamental o aprovei
tamento imediato dos canais de comercialização já existentes, empresas 
Importadoras e comércio atacadista, para Incrementar as exportações de 
manufaturas. 
O que se objetlva é participação da empresa comercial na exportação, 
não necessariamente em substituição à sua atividade no mercado interno, 
mas em complementação a esta, de forma a integrá-la no esforço que a 
Nação vem real:zando, com vistas a malar crescimento das exportações 
de manufaturas. 
Isto será facilitado desde que os incentivos fiscais e creditíclos sejam 
estendidos, em sua plenitude, às exportações realizadas por quaisquer 
empresas comerciais, sejam exclusivamente exportadoras ou não. 

PRE;V!D~NCIA SOCIAL 

O atendimento ao segurado da Previdência Social e a seus dependentes 
é, notoriamente, uma das maiores deficiências da política social. 

A criação do Mlnlstêrio da Previdência S·:~cial. como desdobramento do 
Ministério do Trabalho, não contribuirá, por si só, para a melhoria dos 
serviços, embora possa vir a permitir ampla reformulação na estrutura 
previdenciárla. 
Desejamos destacar que o indispensável aprimoramento dos serviços pres
tados pela Previdência Social deve ser obtido pela racionalização das 
atividades do INPS e não deve acarretar novos ónus às empresas ou aos 
segurados. 

EDUCAÇAO 

A grande expansão do ensino universitário acarretou distorções no 
tocante à qualidade do ensino e à natureza dos cursos, criando um 
exército de diplomados despreparad.os para o exercício das suas atlvi-
dades profissionais. · 
Paralelamente, a profissionalização ao nível do ensino médio preconizada 
pela reforma do ensino, não atingiu ainda seus objetivos. verificando-se 
descompasso entre as n·ecessidades do mercado e os resultados obtidos. 
Torna-se indispensável o deslocamento da ênfase da política educacional 
para o ensino técnico, visando alcançar o equllíbrio ent11e o número de 
profissionais de grau médio e superior. Nesse sentido deve ser considerado 
o melhor aproveitamento da rede particular de ensino, cuja expansão 
deve ser estimulada. 
Revogando nossa manifestação de confiança ao Senhor Presidente da 
República e sua equipe de Governo, comprometemo-nos a continuar 
trabalhando para a tarefa comum de promover o desenvolvimento har
mónico do País. 
As Associações Comerciais do Brasil, congregando representantes de 
todas as categorias empresariais, acompanham perman·entemente a evolu
ção da economia nacional, a fim de oferecer sua colaboração aos Poderes 
Públicos. Essa colaboração, através de críticas, sugestões e reivindicações, 
não visa à defesa de interesses de grupos económicos, mas da nação e da 
coletividade em geral. Assim, quando advogamos determinadas medidas 
ou soluções, tendo em mira o fortalecimento e expansão da livre empresa 
e da economia de mercado, o fazemos na certeza de que esse é o caminho 
que melhor conduz ao atendimento dos Interesses de toda coletividade. 
Estamos plenamente convencidos de que a economia de mercado, que 
não exclui a presença do Estado, mas delimita seu campo de atuação, 
leva à maior .eficiência do sistema económico." 
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Sr. Pre.sidente, esta, a "Carta de Porto Alegre". 
A r·eunlão de Porto Alegre, estiveram presentes o Governador do Estado o 

Prefeito de Porto Alegre, Secr·etárlos de Estado, a alta Administração do Est~do 
do Rio Grande do Sul. Presidiu à primeira reunião o Sr. Ministro Severo Gomes, 
da Indústria e do Comércio. Esteve também presente o Presidente do Banco do 
Brasil. 

As reivindicações das Associações Comerciais s·erão levadas ao Governo Fe
deral, e estou certo de que o Ministro da Indústria e do Comércio, que conhece 
os problemas das classes empresariais, que conhece os problemas do País, sr. 
Presidente, saberá levar na devida conta a contribuição que estão oferecendo 
ao Governo os homens de empresa do nessa Pais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem: Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador 

Vasconcelos Torres. 
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadore3, hoje, à.3 

15 horas, tive a honra de ser recebido, em audiência especial, pelo Exmo. Sr. 
Vice-Presidente da República, General Adalberto Pereira dos Santos. 

Ali fui tratar da solenidade que se verificará no Município de Campos, no 
próximo dia 13 de maio, quando da trasladação d·os restos mortais de José do 
Patrocínio, o "Tigre da Abolição". 

O Presidente da Repúbl!ca, General Ernesto Geisel, tendo a>sumido com
promissos inadiáveis e não podendo comparecer, atribuiu a missão de represen
tá-lo à figura eminente do Vice-Presldente da República, dando, assim, uma 
prova de que deseja a presença do Governo quando daquela solenidade histó
rica, que terá lugar na terra natal do grande abolicionista. 

Cordial, .e desenvolvendo o programa na parte que lhe incumbe, o Exce
lentíssimo sr. Vice-Preõidente da República teve a gentileza d·e aceitar o convite 
que lhe formulei para p·ermanecer durante mais dois dias na cidade de Campos 
e, sendo assim, terminada a solenidade no Palácio da Cultura, S. Ex.a se deslo
cará para o lugar onde ficará hospedado, de acordo com o programa que já foi 
elaborado pelo Pr.efeito Municipal de Campos, Sr. J·osé Carlos Vieira Barbosa, 
e no dia seguinte estará pres·ente tumbém na cidade, recebendo os amigo>, 
os admiradores e as autoridades. 

Trabalhei intensamente nesta Comissão, dando d.e mim ·tudo para que ela 
se revista do brilhantismo que deve possuir. D-esejo informar ao Senado Federal 
que o corpo d·e José do Patrocínio será removido do cemitério São Francisco Xa
vier, no próximo dia 11, à3 12 horas. !l'á, d.epois de receber honras militares de 
uma Unidade do I Exército, para a Assembléia Legislativa da Guanabara, onde 
l1averá uma Sessão Especial na qual usarão da palavra: o Provedor da Santa 
casa de Misericórdia, - onde José do Patrocínio foi auxiliar de farmácia -
Ministro Afrânio Costa; o Presidente da Academia Brasileira de Letras, Aca
dêmico Austragésilo de Athayd.e, rep1··esentando a Casa que também fora fun
dada pelo Tigre da Abolição; e ·o Presidente da As~embléia Legislativa Carioca, 
Deputado Levy Neves. 

No dia seguinte, às 14 horas, o ataúde será conduzido até o Millistério da 
Marinha, quando o 1.0 Distrito Naval prestará as honras de Herói Nacional ao 
grande vulto, nascido na velha Província, que se projetou em todo o Brasil, em 
todo o mundo, liderando um movimento social dos mais important·es ocorridos 
na nossa Pátria e que foi vitorioso com a abolição da escravatura. De lá, num 
destroyer, será transportado para o Centro de Armamento da Marinha, em Ni
terói, onde autoridades aguardarão; e, po~teriormente, será conduzido à Assem
bléia Legislativa fluminense, onde have1·á uma Sessão Especial, na qual o Pre
sidente Ewaldo Saramago Pinheiro usará da palavra. send.o orador oficial o 
brilhante D-eputado Alberto Torres. 

Já no dia 13 de maio, às 7 horas, por determinação do Comandante do I 
Exército, Genaral Reinaldo Almeida. - que assim atende ao que lhe fora comu·· 
nicado pelo Exmo. Sr. Ministro Dale Coutinho - com umu escolta motorizada, 
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composta de batedores do Batalhão de Policia do Exército, veículos e duas car~ 
retas, porque além de J<Jsé do Patrocínio irá também acompanhá-lo ao repouso 
final sua esposa, n.a Henriqueta Patrocínio, o mesmo tanque que conduziu os 
despojos de D. Pedro I, do Ma;rechal Castello Branco e do Marechal Costa e 
Silva s.erá o veículo que percorrerá tod<J o trecho da estrada fluminense que vai 
de Niterói a Campos, com marcha reduZida à entrada dos Di.stritos e das Cidades 
e com uma parada na Base Aeronaval de São Pedro d'Aldeia, quando a Unidade 
da Marinha, ali sediada, estará formada também as continências que a Armada 
deseja tributa;r a este im<Jrtal brasileiro. A saída, seis hellcópter<Js sobrevoarão 
o ataúde jogando pétalas de rosas, em nome da Marinha de Guerra. O cortejo 
se deslocará até o Município de Macaé, onde será aguardado pela Unidade de 
Artilharia ali sediada, o Fort.e Marechal Hermes, tendo também as mesmas 
continências militares. 

Finalmente, a chegada a Campos, às 15 horas, onde irá para o Palácio da 
Cultura. Aí, a solenidade se desenrolará com a presença do Vice-Presidente da 
República e teremos, então, a participação da :F'Orça Aérea Brasileira, com 
sobrevôo durante a solenidade, de uma esquadrilha de Xavantes. Devo um agra
decimento muito especial ao Brigadeiro, Ministro Ararlpe Macedo, pela gentileza 
com que acolheu a minha solicitação, determinando que a Base de Santa cruz 
estivesse presente, através dessa participação, justamente, com um avião a jato, 
inteiramente construido no Brasil, e que será mostrado à população campista 
num dia em que ela estará toda reunida, comungando na reverência ao grande 
filho daquelas plagas. 

Sr. Presidente, uma Comissão, já foi designada pelo Senado, a Câmara dos 
Deputados também designou comissão, mas, hoje, principalmente, ao fazer a 
comunicação do programa quero externar o meu júbilo pelo fato de o Excelen
tíssimo Sr. Vice-Pre.sidente da República, Adalberto Pereira dos santos, ter 
aceito a sugestão que lhe foi feita, convivendo conosco, flumineneses, durante 
dois dias. Trago os cumprimentos de S. Ex.a seu grande e leal amigo pois, 
s.egundo me disse, foi seu companheiro na Força Expedicionária Brasileira. 
Pediu-me S. Ex.8 , por duas vezes, faço questão de frisar, que trouxesse o abraço 
ao Presidente do Congresso, Senador Paulo Torres, a quem quer um bem imenso 
e tanto admira. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Muito obrigado. 
O SR. VASCONCELOS TORRES- Encerro, Sr. Presidente, agradecendo tam~ 

bém, e não podia deixar de fazê-I<J - às Polícias Militares do Estado da Gua
nabara e do Estado do Rio, que participarão das solenidades em Niterói e em 
Campos, e na Guanabara. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, esta Presidência convoca os Srs. Senadores 

para uma Sessão Extraordinária, a rea!lzar-se às 18 horas e 30 minutos, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Parec·er da C<Jmissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.o 121, de 1974 (n.0 146174, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senad·o a escolha do nome do senhor Al
berto Raposo Lopes, Ministro d·e Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas.) 



SP SESSAO DA 4.a SESSAO LEGISLATIVA DA 7.a LEGISLATURA, 
EM 30 DE ABRIL DE 1974 

(Extraordinária) 

PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES 

AI; 1·8 horas e 30 minutos, ac·ham-se presentes os Srs. Senadores: 
A<l.a.1berto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio 

Britto - José Lllldoso - J-osé Esteves - Gabtete Pinheiro - Jarbas 
Pass!trinho -Renato Franco - Alexandre Costa - Glodomir M!'et -
José Sarney - F1austo Castelo-Branco - Petrônio PorteUa - Helvidio 
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson GOnçalves 
- Dina.rte Ma.riz - Luis -de Barros - Jessé Freire - Domício GoncHm -
Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Pa:ulo Guerra -
Wilson Ca.mpos - Arnon de MelJo - Luiz cav.a'cante - Teotônio Vilela 
- Augusto F~anco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio 
Fernandes- He~tor Dias- Ruy Santos- C!trlos Lindenberg- Eurico 
Rezende - Amaral P·eixoto - Paul.o Torres - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capenama - Magalhães 
Pinto - Oarv!tlho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner -
Benedito Ferr.eira - Emival Cail!ldo - Fernando Corrêa - Italívio ooe
lho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Antônio Car~os 
- Lenoir Vargl!IS - Daniel Krieger - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (paulo Torres) - A lista de presenç!t acusa o compa
recimento de 59 Srs. Senadores. Havendo nÚi!Il·ero regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. LO-Secretário procederá à leitura do Exped·iente. 
t lido o seguinte 

EXPEDIENTE . 

MENSAGENS 

DO S!ElNHOiR PIRESIDENTE DA •REPúBL:I:CA 

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado: 

- N.0 152174 (n.0 19·2/74, na origem), de 30 de a;bril de 1974, referente ao Pro
jeto d'e Lei da Câmara n.0 9/74 (n.o 1. 7151-B/74, na: Casa de origem), que 
fixa o.s valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assesoramento 
Superiores do Quadro Superior Eleitoral. (Projeto que se trans.formou na Lei 
n.0 6. 031, de 30 de abril de 1974.) 

Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N.0 153, DE 1974 
~celentisslmos Senhores Membros do S·enado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (item III) da Oonstitulçáo Federal, tenho 

a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco}ha que , · -
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fazer do Senhor Antônio Corrêa do Lago. Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exerc·er a função de Embaixador do Brasil junto à 
República: Oriental do Uruguai, nos termo.s do art. 21 do Decreto n.0 71.534, 
de 12 de dezembro de 1972. 

2. Os méritos do Embaixador. Antônio Gorrêa do Lag>o, que me Induziram a 
escolhê-lo para o d•esempenho dessa elevada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exte•riores. 

Brasília, em 30 de a:bril de 1974. - Ernesto Geisel. 

"CUI&líCULUM VITA•E" DO 
EMBAIXADOR ANTONIO 

CORR:M DO LAGO 

Nascido na França (brasileiro de acordo com o art. 145, item I, alínea b, 
da Gonstituição Federal). ·em 28 de agos•to de 1918. Ba.chare' em Ciências Jurí
dicas e Sociais, pela Fa:culdade de Direito da Universidade do Brasil. Segundo
Ten·ente da Reserva do Exército, Mastcr of Arts in International Relations pela 
University of Southem Califomia, membro da National Social Science Honor 
Society dos Estados Unidos da América. 

- •Cônsul de Terceira Cla•sse. por Concurso, 1939. 
- Auxiliar, interino, do Chefe do Departamento Diplomático e nmsular, 1940. 
- !Membro da comissão Organizadora do V Congresso Postal das Américas e 

Espanha, 1941. 

-Membro da Comissão de Organiz,ação da III Reunião de Gonsul•ta.s dos Mi
nistros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, Rio de Ja-

neia"o, 1942. 

- A disposição do Grão-Duque do Luxemburgo, em vista ao Brasil, 1942. 
- A disposição da Comissão Brasileira junto à Missão Técnica Americana, 1942. 
- A disposição do Conselho N,acional do Petróleo, 1943. 
- Promovido a Cônsul de Segunda: Classe. por merecimento, 1943. 
- Elemento de Ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e o Conselho 

Nacional do Petróleo, 1944. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em Buenos Aires,. provisoriamente, 1944. 
- A disposição do Ohefe do Departamento. de Admini:stração, 1944 a 1945. 
- Segundo-Secretário da Embaixada em Montevidéu, 1945 a: 1948. 
- Dele.gado do Brasil à V Ass.embléia-Gera~ Or<llnária da Federação Int·erame-

ricana de Automóvel-Clubes, Montevidéu, -946. 
- Membro da Missão Especial às solenid·ades de Posse do Presidente do Uru

guai, 1947. 

- Membro da Comissão de Recepção ao Presidente da República do Chile, 1947. 
- ·AsRistente do Secretário-Gera! da conferência Interamericana para a Ma-

nutenção da Paz e d,a Segurança: no Continente, 1947. 
- Membro d'a Comissão de Estudos PrepavatÓiliOs da IX Conferência Intermt

cional Americana, Bog>otá, 1947. 

- AuxlUar do Secretário-Geral, 1948 a 1949. 
- Secre>tário d·a: Delegaçã·o do Brasil à III Sessão da Assembléia-Gera~ das Na-

r,ões Unidas (ONU), Paris, 1948. 
- A dispo~ição do Gabinete Civil da Presidência. 1949. 
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1)49. 
- Cônsul em Los An!l'eles, 1951 a 
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- Secretário-Geral da Delegação do Brasil à IV Reunião de Consulta dos Mi-
nistros das Relações Exteriores das Re,públlcas Americanas, Washington, 19·51. 

- Conse~heiro, 19153. 

- Oficial de Ga:binete do Ministro de Estado, 19·53. 
- A disposição do Enviado P·essoal do Presidente dos Estados Unidos da Amé-

rica, 119'53. 

- Ohefe da Secretaria do Instituto Rio-Branco, 1953. 
- Presidente da Comissão Assessora da Seção Técnlco-F'edagógica do Instituto 

Rio-Branco, 19153. 

- Promovido a. Ministro ãe Segunda Classe, por merecimento, 19-54. 

- Ch·efe da Divisão Económica:, 1954 a 19'56. 

- Consultor Especl!vl da De'egação do Brasil à Retmião de Ministros da Fazenda 
ou Economia das RepúbUcaiS Americanas, Petrópolis, 19154. 

- Chefe, substituto, do Departamento Econômlco e Consular, 19·55. 

- Membro da Sec;ão de Segurança Naclone:I do Ministério das Relações Exte-
riores, 19·55. 

- 'Chefe da Missão Económica do Brasil à Repúb!ic,a do Ohlle e à República 
Oriental do· Uruguai, 1,9,55. 

- Delegado do Brasil à Reunião da União Européia d'e Pagamentcs, Paris, 1956. 

- Membro da Comissão do Proj-eto de Restaura:ção do Ministério das Relaçõe.s 
~erio·re1s 1956. · 

- Cheife da Divisão Comercial, 1956. 
- Chefe d•a Seç"l~ Brasileira d~'l. Ccmis.sã.o Mist-a Brasi'-lllrg.mtina, Buenos 

Aires, 19~5. 19'56 e 1&1~8. 

- ·Chefe da Delegação do Bra.sll ao Primei.ro P·eriodo de Sessões do Comitê de 

Comércio da Comissão Económica para a: América Latina (OEPAL), San
tiago. 1956. 

- (Delegado-Suplente à XXIV S.e.ssão cl·o Conselh~ Económico e Social das Na
ções Unidas (ECOSOCl, Genebra, 19,57. 

- Delegado do Brasil à Conferência Económica da Organização dos Estados 
Americanos (OEAl, Buenos Aires, 1957. 

- Chefe da lVJ.ssão Negociaidora do A·juste de Comércio e Pagamentos ~om a 
Iugoslávia, -19,58. · 

- Chefe d•a Comissão Mista Brasi-l-Chile, Santiago, 19'58. 
- Cônsul-Geral em Paris, 1959 a 1961. 

- Promovido a Ministro de Primeira ·classe, por m&eclmento, 196ol. 
- Chefe da Delegação· do Bra,sll à Primeira Conferência das Partes Contratantes 

da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (AILALCl, 196·1. 

- Embaixad'or em Caracas, 196-l a 1964. 
- Rlepresentante do Brasn .iunto ao Co-nselho da Ore:a·nização da.s Nações Unidas 

,para Alimentação e A[!lricultura (FAOl, 1964 a 1966. 
- Chefe da Delegação em Genebra, 1964 a 1966. 
- Delegado do Brasil nas XLVIII e XLIX Sessõe.s da conferência Internacional 

do Trabalho, Genebra, 1964 e 1965. 
- Delegado do Brasil à XXXVU Sessão d•o Comitê de Produtos de Base da 

FAO, 1964. 

- Delegado do Brasil à XLIII Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1964. 
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- Chefe da Delegação do Brasil às XII e XIII Sessões do Comitê Execut.ivo do 
Alto Comissariado dn.s Nações Unidas para Refugiados (A,CN1JIR), 1964 e 1965. 

- .Chefe da Delegação do Brasil à S.essão Extraordinária das Partes Contl.'atantes 
do Acordo Gecr:al sobre Tarifas Ad·uaneiras e Comércto (GATT), Genebra, 1964. 

- Chefe da Delegação do Brásil à.s XXII e XXIII Sessões Anuais do GATT, 
Genebra, 1965 e 1966. 

- Membro da D-elegação do Bl'asil à Reunião do Comitê de Assistência das Na
ções Unidas, Roma, 19&5. 

- Delega,do do Brasil à VII Sessão do Programa Mundial de Alimentos da FAO, 
Roma, 196•5. 

- Delegado do Brasil à Reunião do Comitê de Assistência Técnica da ONC, 
Genebra, 1965. 

- Delegado do Brasil à XLIV Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1965. 
- Chefe da Delegação do Brasil às "Neg.ociações Kennedy" do GATT, Gene-

bra, 1965. 

- Membro da Delegação do Brasil à XLIX Sessão da Conferência: Internacional 
do Tra•balho, Ge·nebra, 1965. 

- Chefe da Delegação do Bvasil à Confe,rência-Geral da FAO, Roma, 1965. 
- Chefe da Del<:gação do Brasil à Conferência de Desarmamento, Genebra:, 1966. 
- 'Diretor do Instituto Rio-Branco, 196& a 1969. 
- Delegado do Brasil à XXII Sessão da Assembléia-Geral das Nações Uni-

das, 1967. 
- Chefe da Missão junto às Comunidades Européias, Bruxelas, 1970 a: 1974. 
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão Especial d·e Coordenação 

Latino-Americana (CECLA), 1970. 
-- Representante do Governo Bl'asileiro no Acordo Comercial entre o Brasil e a 

Comunidade !Económica Européia:, 1973. 
O Embaixadoor Antônio Corrêa do Lago, nesta data, encontra-se no exercício 

de suas funções na Missão Permanente do Brasil junto à.s Comunidades Européias. 
Secretaria de Estado das Rela-ções Exteriores, em 30 de abril de 1974. -

Octavio Rainho Neves, Chef·e da Divisão do Pessoal. 

OFíCIOS 

DO SENHOR PtRESl!DENTE DO SUPREMO TRIBUNAL F1EDERAL 

- S/12174 (n.o 10/74-P/MC, na origem), de 23-4-74. encaminhando ao Senado 
Federal ·cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n.0 75.390. do Distrito 
Federal, o qual declarou a inconstitucionalida-de no art. 739, § 1.0 , da con
solidação das Leis da Trabalho, d·as palav11as "o Juiz e"; 

- N.0 S/12/74 (n.o 10/74-P/MC, na origem), de 23-4-74, encaminhando ao Senado 
Federal cópias da: petição inicial, das notas taquigrM!cas e do acórdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação n.0 899, 
do Estado de Goiás, a qual declarou a incons·tituciona!icfade doa Lei n.0 7 .4&5, 
de 2-12-71, daquele Esta·do; 

- N.0 S/12174 (n.0 10/74-P/MC, na origem), de 23-4-74, encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigráficas e do acórti'::io proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n.o 75.619, doo Estado 
d'e Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade da alíne.a c do n.0 44 
da Tabela A do art. 37 da Lei n.o 4. 747/68, daquele Estado. 

(A Comissao de Constituiçcio e Justiça.) 



- 761 -

OFíCIO 
DO SR. 1.0 -SEORZ!'ARIO DA 
CAMARA !DOS 'DEPUTADOS 

Encaminhado à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 37, DE 1974 
COMBLEMENTAR 

(N.0 39/C/74, na Casa de origem) 
Estabelece prazo de desincompatibilização para •as eleições fixadas 

na !Emenda .constitucional n.0 2 e altera dispositivo ·d•a Lei Complemen
tar n.o 5. 

O CongreSSQ Nacional decreta: 
Art. t.o - O prazo de desincompatlblllzação para as eleições de que trata a 

Emenda Constitucional n.0 2, de 9 de mala de 1972, é de três meses. 
Art. 2.0 - A alínea a do item V do art. 1.0 da Lei Complementar n.0 5, de 29 

de abril de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"a) Os inelegívels para os cargas de Presidente e Vice-Presidente · da 
República, especificado.s nas alíneas a e b do item II, e, no toeante à.s 
demais alíneas, se se tratar de repartição pública, associação ou empresa 
que opere no tetritório do Estado, observado o prazo de seis meses para 
a desincompatibllização;" 

Art. 3.0 - Esta lei Complementar entrará ·em vigor na data de sua pub:tca
ção, revogadas as dispOsições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.0 2 
Regula a eleição de Governadores e Vice-Governadores dos Estados, 

em 1974. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 

art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto consti
tucional: 

Artigo único - A eleição para Governadores e V!ce-Governadores dos Es
tados. em 1974, reallzar-se-á em Sessão Públlca e mediante votação nominal, 
)X!lo sufrágio de um colégio Eleitoral constituído pelas respectivas Assembléias 
Legislativas. · 

§ 1.0 - o Colégio Eleitoral reunir-s·e-á na sede da Assembléia Legislativa no 
dia 3 de outubro de 1974, e a eleição deverá processar-se nos termos dos §§ 1.0 

e 2.0 do art. 75 da Constituição. 
§ 2.0 - Vagando os cargos de Governador e Vlce-Governador, far-se-á elei

ção, pelo processo estabelecido neste artigo, trinta dias depois de aberta a últlm:~ 
vaga, e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores. 

§ 3.0 - A regra do parágrafo anterior aplica-se aos ca.sos de vacância dos 
cargos de Governador e Vlce-Governador eleitos a 3 de outubro de 1970. 

Brasília, em 9 de maio de 1972. 
A MESA DA CAlMARA DOS DEPUTADOS: Pereira Lopes, Presidente- Luiz 

Jtral:'a. 1.0 - Vlce-Presidente - Reynaldo Santana, 2.0- Vlc·e-Presldente - Elias 
Canno, 1.0-Secretário - Amaral de Souza, 2.0 -Secretár!o - Alípio Carvalho, 
3.0 -&cretárlo -Heitor Cavalcanti, 4.o-secretário. 

A 1\mSA DO SEJNAiDO FEDERAL: Petrônio Portella, Presidente - Carlos Lin
denberg, l.O-'Vlce-Presldente - Ruy Carneiro, 2.0-Vice-Presldente - Ney Braga, 
l,D-Secretário - Clodomlr Milet, 2.0 -Secretário - Guido Mondin, 3.0 -Secretárlo 
- Duarte Filho, 4.0 -Secretárlo. 
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LEI COMPLEMENTAR N.o 5, DE 29 DE ABRIL DE 1970 
Estabelece, de -acordo C()llll a Emenda -C-onstitucional n.0 l, •de 17 de 

outubro .de 1969, art.1_51 e .seu parágrafo único, casos de inelegibilidades, 
e dá outras providências. . . . ,' ' . . .. ... ' ' . . 

Art. 1.0 - São ineJ.egíveis: 
. . . . 

•• o o' •••••• o. o ••• o ••••• ' ••••••••••• o ••.••• ' ••• o. o •••••••.••• ' •• o •••• o ••••••• o. 

V- para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados: 
a) os inelegíveis para os cargos de Pres'dente e Vic-e-Presid·ente da República, 

especificados nas alineas a e b do item II, e, no tocante às demais alíneas, se se 
tra;tar de repartição púb:ica, . associação -ou empresa que opere n:o território do 
Estado,- observado o prazo de 4 I quatro) me.ses para a desincompatlblllzação; 

• ' •••• o o ' ••• ' ••••••••••• o • o •••••••••••••••• ' ••• o o •••••• o •• o •••••• o ••••• o •••• 

r A Comi.~são de Constituição c Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação 
(Pausa.) · 

· · A Pre.sidência rec-ebeu convite para que o Senado Federal se faça r-epr·es.entar 
na XL EX'jloslção Agropecuária de Ub·eraba, a realizar-se no dia 3 de maio pró
ximo. 

Não havendo objeção do Plenário, esta Pr·esidência designa os Srs. Senadores 
Paulo Guerra, Saldanha Derzi e CarvalhO Pinto para r-epre.s-entarem a Casa na 
refer!da Exposição. 

Sobre a mesa, Requerimento que vai ser Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
1l: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N.o 61, DE 1974 

Requer-emos urgência, no.s termos d·o art. 374, alínea b, do Regimento, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.O 30, de 1974, que fixa os valor-es dos níveis de ven
cimentos do 'Grupo-Direção e Ass·essoramento Superiores do Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dâ outras providências. 

Sala das Sessõ•e.S, em 30 de abri: de 1974. - Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o Requ-erimento lido será votado após 

a Ordem do Dia, no.s termos regimentais. 

Passa-se à 

Item 1 
ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis.~ão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.o 121, de 1974 (n.o 146/74, na origem) pela 
qual o Senhor Presidente da RepúbUca submete ao Senado a escolha 
do nome do Senhor Alberto Raposo Lopes, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreiva de Diplomata, para ex-ercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à. RepúbUca da Finlândia. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do 
art. 405 do Regimllnto Interno, deve s-er apreciada em Sessão Secreta. 

Solicito aos Srs. func~onários as pr-ovidéncias necessárias a fim de que seja 
resp-eitado o preceito regimental. 

(Secreta às 18 horas e 40 minutos, a Sessão volta a ser Pública às 18 horas 
e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Esgotada a matéria da Ordem do Dia, 
pa.ssa-se à votação do Requerimento n.0 61, :ido no Exp-ediente, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n.o 30, d<l 1974. 

Em votação o Requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 

Em conseqüência da decisão do Plenário, val-se passar à apreciação da 
matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 30, de 
1974 (n.o 1. 792-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente 
da República, que fixa os valor.es dos níveis de vencimentos do Grupo
Direção e Assessoramento Sup·erlor•es do Quadro Permanente da Secreta
ria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dâ. outras provldên·cias 
(dependendo de par·eceres das Comissões do Distrito Federal e de Fi
nanças.) 

Solicito ao nobre Senador Fernando Conêa o Parecer da Comissão do Distrito 
Federal. 

O SR. FERNANDO CORReA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, de iniciativa do Senhor Presidente da República, é submetido à deli
beração do Senado o Proj·et-o d·s Lei da Câmara n.O 30, de 1974, que fixa o.s valores 
dos níveis de vencimentos d·o Gru·po-Direção e Assessoramento Superiores do 
Quadro Permanente da Secr·etaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
da outras providências. ' 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado da 
Justiça, que assinala ter sido o assunto examinado pelo Departamento Adminis
trativo do Pessoal Civil (nASP), o qual "se manifestou favorave~mente às altera
ções propostas, sugerindo pequenas correções que foram convenientemente efe-
1uadas". 

O art. 1.0 estabelece a escala dos vencimentos mensais, correspondente aos 
níveis de classlflcação d·e cargos de provimento em comissão, integrantes do 
Grupo acima mencionado, do Quadro P.ermanente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, estruturado de acordo com a Lei n.o 5.615, de 10 de dezembro 
de 1970. 

As diárias e respectivas absorções, bem assim as gratificações de nível uni
versitário e de representação, referentes aos cargos de que trata o presente 
Projeto de Lei, serão absorvidas pelos novos vencimentos fixados, conforme dispõe 
seu art. 2.o 

É previsto no Parágrafo único deste artigo, que, a partir da vigência dos 
atos individuais que incluírem os ocupantes dos cargos reclassificados ou trans
formados, nos cargos que integram o Grupo-Direção e Assessoramento Superio
res, cessará., para estes, o pagamento das vantagens acima especificadas, inclui
das outras, a qualquer titulo rec·ebidas, f!cando ressalvados o salário-família e 
a gratificação adicional por tempo de serviço. 

A vigência dos níveis de vencimentos ora fixados será a partir dos ato.s de 
inclusão de cargos no novo Grupo (art. 3.0 ), 

A incompatibilidade do exercício dos cargos em comissão do Grupo com a 
percepção de gratlficaçã·o por serviços extraordinários e de representação de 
Gabinete é a regra do art. 4.0 

Os dispositivos restantes do Projeto de Lei em exame tratam de outras pro
vidências, isto é, da criação de dez cargos em comissão de Assessor de Desem~ 
bngador, priva•tvos de Bacharéis em Direito; d·e um carg,~ em comi.;são de Au
ditor e de três carg-os em c·omt.~são d·e Assessor de Planejamento, todos Integrantes 
do Quadro Permanente da Secretar!rL do Tribunal de Just!ç.a ao Distrito F·ederal 
(art. 5.0 ). 

Além desses, são ainda criados. no mesmo Quadro, um cargo em comissão 
de Dlretor-Geral: cinco cargos em comissão de D · <la e 
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cargos ·em comissão d·e Dlretor de Divisão, .~.endo os a tua!.~ cargos em comissão de 
Dlretor de Secretaria, quatro Chefes de Serviço e seis Chefe.s de Seção extintos 
e suprimidos quando vagarem {art. 6.o). A atual função d·e Secretário do Presi
dente será transformada em Chefe de Gabinete da Presidência, ca·rgo em comis
são (Parágrafo único)~ 

Não há dúvida de que foram observadas as diretrlz·es da Lei n.0 5.645, de lO 
de clezembro de 1970, e as normas de parldad·e de vencimentos dos Três Poderes 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho o Parecer da Comlssã·o de Finanças. 

O SR. JARBAS PASSARINHO <Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é submetido a exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 30, de 1974, encaminhando à deliberação do Congresso Nacional, por Men
sagem Presidencial, que fixa os valor·es do.s níveis de vencimentos dos cargos 
que menciona, integrantes do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Ministro de Estado da Justiça, na Exposição de Motivos, sumaria o assunto. 
informando que a matéria obtev·e manifestação favorável do Departamento Adml~ 
nistrativo do Pessoal Civil <DASP\, ~ugerldas "pequenas c·orr.eções que foram 
convenientemente efetuadas". 

Os níveis de classificação de cargos ·e respectivos vencimentos foram esta
belecidos no art. 1.0 do Projeto de Lei ora examinado. obedecidos os critérios 
e as diretrizes da Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970. 

Quanto à escala de vencimentos, f-oi observada a atualização decorrente ao 
. Decreto-Lei n.0 1. 313, de 28 de fevereiro de .1974. 

A absorção das diárias, de que trata a Lei n.0 4. 019, de 20 de d·ezembro de 
1961, e outros acrescidos, nos vencimentos ora fixados, é o que prevê o art. 2.0 

De outra parte, o parágrafo único deste artigo determina a cessação do paga
mento de quaisquer vantagens, atualmente percebidas, a partir da vigênci~ dos 
atas Individuais que incluírem os ocupantes dos cargos recla~sificados ou trans
formados, nos cargos que Integram -o novo Grupo. 

Em outro passo (arts. 5.0 e 6.0 ), são criados diversos cargos em comissão no 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

· Finalmente, o art. 7.o explicita que as desp.esa.;; decorrentes da aplicação da 
Lei serão atendidas com recursos próprios do Tribunal, e outros para o mesmo 
fim destinados, na forma da legislação pertinente. · 

No âmbito de nossa competência, nada temos a opor, sob o aspecto finan
ceiro. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei da 
Câmara. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em dlscusão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 

Em votação. 

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

Aprovado. A matéria vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 30, DE 1974 
N.0 I. 792-B/74, na Casa de origem) 

(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA) 
Fixa. os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e As

sessoramento Superior do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos c9.rgos de provimento em comissão, 

integrantes do .Grupo-Direção e A~sessoramento Superiores do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, estruturado nos 
termos da Lei n.0 5.645, de 10 de dez.embro de 1970, correspondem os seguintes 
vencimentos: 

Níveis 

TJDF-DAS-4 
TJDF-DAS-2 
TJDF-DAS-1 

Vencimentos 

Mensais 

Cr$ 

7.88,00 
6.930,00 
6.390,00 

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, 
e respectivas absorções, ~ gratificações de nível universitário e de representação, 
referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absor
vidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único - A partir da vigência dos atas individuais que incluírem 
os ocupantes do3 cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que in
tegram o Grupo de que trata a·presente Lei, c.essará, para os mesmos ocupantes, 
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de outras 
que, a qualquer título, venham percebendo, ressalvados apenas o salárlo-famí
l!a e a gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 3.0 - 03 vencimentos fixados no art. 1,0 vigorarã-ç> a partir da vlgênciu 
dos atas d·e Inclusão de cargos no novo Grupo. 

Art. 4.0 
- O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta 

Lei é incompatív.el com a perc·epção de gratificação por serviços extraordinários 
e de representação de Gabinete. 

Art. 5.0
- São criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, nG Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dez 
cargos em comissão de Assessor de Desembargador, Código TJDF-DAS-102.2, 
privativos de Bacharéis em Direito; um cargo em comissão de Auditor, Código 
TJDF-DAS-102.2 e três cargos em comissão de Assessor de Planejamento, Co
dlgo TJDF-DAS-102.1. 

Art. 6.0 
- São criados, ainda do Quadro Permanente da Secretaria do Tri

bunal de Justiça do Distrito Federal, no Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores, um cargo em comi~ão d·e Dlretor-Geral, Código TJDF-DAS-101.4; 
cinco cargos em comissão de Dlretor d·e Coordenadoria, Código TJDF-DAS-101.2; 
e sete cargos em comissão de Diretor de Divisão, Código TJDF-DAS-101.1, sendo 
os atuais cargos em comissão de Dlretor de Secretaria; quatro Chefes de Ser
viço e s·eis Chefes de Seção, extintos e ~uprlmidos quando vagarem. 

Parágrafo único - A atual função de Secretário do Presidente será trans
formada em Chef.e de Gabinete da Presidência, carg·o em comissão, Código 
TJDF-DAS-102. 2. 


