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- De júbilo, pela realização em Blumenau, de um - - por parte do
Setor de Juventude do MDB; disc.
do Sr. Franco Montoro . . . . . . . . . . . .

475

CONTAGEM NAO SIMULTANEA DE
TEMPO DE SERVIÇO
- Apelando para que a Comissão de
Alto Nivel conclua o estudo do ·problema da--; disc. do Sr. Nelson
Carneiro . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .

377

423

"CENTRO ACAD~ICO IX DE
AGOSTO"
-Lendo a Mensagem do--; disc.
do Sr. Danton Jobim .. .. .. .. .. .. ..

145

CHAGAS FREITAS

- Discorrendo sobre a sucessão do Sr.
- - ; disc. do Sr. Danton Joblm
COMUNICAÇAO
- do Sr. Nelson Carneiro e outros,
indicando o Sr. Amaral Peixoto para
Líder da Bancada do MDB . . . . . . . .
- do Sr. Lulz Cavalcante, que se ausentarã do Pais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
- do Sr. Benjamin Farah, que se ausentarã do Pais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
- do Sr. Amaral Peixoto, indicando
os Srs. Nelson Carneiro e Danton
Joblm para Vice-Lfderes do MDB . .
-do Sr. Dinarte Mariz e outros, indicando o Sr. Petrõnio Portella para
exercer, cumulativamente as Lideranças do Partido e da. Maioria no
Senado Federal . . . . . . .. .. .. .. .. . . . .
- do Sr. Ney Braga, que se afastarã
do exercício do mandato de senador, a fim de assumir o cargo de
Ministro de Estado da. Educação e
Cultura .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. .
- do Sr. Jarbas Passarinho, que reassumirá a sua cadeira no Senado Federal .. .... ............ .... .. ......
- do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicando a. eleição e posse do Conselho Superior de Magistratura daquela Corte .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .
-do Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Sergipe, comunicando a eleição
e posse da diretoria daquela entidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Comunicações diversas . . . . . . . . . . . .
- do Sr. Octávio Cezario Pereira Junior, que o seu nome parlamentar
adotado seró. Octávio Ceza.r!o, e que
integrará a Bancada da ARENA . .

526

25
25
25

45

57

DALE COUTINHO
- Discurso proferido pelo Sr. Generalde-Exército - - , por ocasião da
transmissão do cargo de Ministro do
Exército, publicado nos termos do
Requerimento n.0 17/74, do Sr. Vasconcelos Torres .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- Lendo o discurso proferido por ocasião da transmissão do cargo de Min!stro do Exército, pelo General
- - ; disc. do Sr. Dinarte Mariz . .

301

"DATA DO OTIMISMO"
- Transcrevendo o artigo intitulado
- - , publicado no Jornal do Brasil; disc. do Sr. Danton Joblm

376

397

DESPEDIDAS
281
281

- Apresentando à Casa as suas-;
disc. do Sr. MUton Trindade . . . . . . .
- De - - , por ter sido convocado
para o Ministério da Educação e
Cultura; disc. do Sr. Ney Braga . . . .

229

184

DINARTE MARIZ

302
303

- Enaltecendo a concessão do titulo de
doutor "honoris causa." ao senador
- - pela Universidade do Rio
Grande do Norte; disc. do Sr. Jessé
Freire .................... .........
- Solicitando o- transcrição, nos Anais
do Senado, do discurso proferido pelo Sr. - - ; disc. do Sr. Jessé
Freire .. ..... . . .. . .. ...... ...... ...

337

DR. VON HEYDEBRECK
- Lendo o telex recebido do DlretorPresidente da Ferrostaal do Brasil

302

37

37
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S.A., - - ; dlsc. do Sr. Lulz Cavalcante
• ' • • • • • • o • ' • • • • • •.• • • • • • o o o •

ELEIÇOES ·
- Referindo-se ao projeto que estabelece normas para a realização de
- - em 1974; dlsc. do sr. I:lurlco
Rezende .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
- Desmentindo Informações relativas
ao projeto que estabelece normas
para a realização de
em 1974;
disc. do Sr. Franco Montoro . . . . . .
EM!LIO GARRASTAZU

,136

329

328

~ICI

- Discurso proferido pelo Excelentissimo Senhor Presidente no
ato da transmissão do Governo, publicado nos termos do Requerimento
n.• 14/74, do Sr. Petrônio Portella
- Agradecendo a visita realizada pelo
à Bahia; dlsc. do
Presidente
sr. Antonio Fernandes . . . . . . . . . . . .
- Formulando uma análise relativa ao
Governo do Presidente - - ; disc.
do Sr. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . .
EMPRESA JORNALíSTICA
CO~CIO E INDúSTRIA
- Registrando a instalação da sucursal
de Brasília da - ; dlsc. do Sr.
Orlando Zancaner .. .. .. .. .. .. .. . .
EMPru:STIMOS NO EXTERIOR
- Demonstrando a necessidade de um
maior rigor na concessão de autorizações para os Estados contra!rem
- ; dlsc. do Sr. Nelson Carneiro

361

137

205

- Relatando o efeito das
que
assolam o seu Estado; disc. do sr.
Virgfilo Távora .................. ..

603

ERNESTO GEISEL
- Pronunciamento feito pelo General
- - , , após ser eleito Presidente da
República, publicado nos termos do
Requerimento n.• 174, dos Srs. Leurival Baptista e Antônio Carlos . . .
- Tecendo considerações a respeito do
futuro governo do Presidente
,
dlsc. do Sr. Danton Joblm . . . . . . . .

216

- Discurso proferido pelo Excelentisslmo Senhor Presidente
, no
ato da transmissão do Governo, publicado nos termos do Requerimento
n.• 14/74, do Sr. Petrônio Portella . .

363

- Ordem do Dia baixada pelo Exmo.
Sr. General-de-Exército
por
ocasião da transmissão do cargo de
Ministro do Exército, publicada nos
termos do Requerimento n.• 17/74,
do Sr. Vasconcelos Torres . . . . . . . .

396

125

EUCLIDES TRICHES
- De aplausos à administração do Governador
; disc. do Sr. Guido
Mondin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221

321

533

604

122

EUGi!:NIO ROBERTO HADDAK LOBO
- Transcrevendo a Indicação do Conselheiro
referente ao PL n.•.
95173; disc. do Sr. Nelson Carneiro

ENCHENTES
- Abordando o problema das
fluviais no seu Estado; dlsc. do Sr.
Adalberto Sena .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 446
- Agradecendo o empenho do Ministro
costa Cavalcantl em solucionar o
problema das
no Vale do Ita.ja.!; disc. do Sr. Antônio Carlos . . 141
- Abordando o problema das - - no
seu Estado; dlsc. do Sr. Antônio
Carlos . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 454
- Discorrendo sobre
que assola
o Estado de Santa Catarina; dlsc. { 495
do Sr. Antônio Carlos . . . . . . . . . . . .
e
- Discorrendo sobre o flagelo das - que assolam Santa Catarina; disc.
do Sr. Lenolr Vargas .. .. .. .. .. .. .

Pág.

250

EXPOSIÇAO AGROPECUARIA
- Transmitindo o convite do Sindicato
Rural de Ita.petinga, para que membros do Congresso Nacional visitem
a X - - ; dlsc. do Sr. Antônio
Fernandes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

121

FACULDADE DO ALTO VALE DO
ITAJAt
- De homenagem à 3. • Turma de Bacharéis em Administração de Empresas da
; disc. de Antônio
Carlos.............................

454

FRANCISCO PINTO
- Comentando sobre o discurso proferido pelo Deputado
, ofensivo ao Sr. General Augusto Plnochet Ugarte; dlsc. do Sr. Eurico Rezende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

536
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- De protesto contra as palavras condenatórias do sr. Eurico Rezende a
respeito do Deputado - - ; dlsc.
do Sr. Nelson Carneiro ... , ... , . . . .

JORGE DODSWORTH MARTINS
537

FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO
ACRE
- De agradeclmer.to pela Federallzação d a - - ; dlsc. do Sr. Geraldo
Mesquita . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .

Pág,

212

- Homenagem de pesar, pelo falecimento do Almirante-de-Esquadra
- - ; dlsc. do Sr. Amaral Peixoto

413

JOS!l: LINS DE ALBUQUERQUE
- Registrando a escolha do Engenheiro - - para Superintendente da
SUDENE; dlsc. do sr. Ruy Carneiro

606

GASPAR FONTES

JOS! DO PATROCtNIO

- De pesar pelo falecimento do Sr.
- - ; dlsc. do Sr. Lourlval Baptista

- Dando ciência da. trasladação dos
restos mortais de - - para o Município de Campos; dlsc. do Sr.
Vasconcelos Torres .. .. .. .. . .. . .. ..

34

GRATUIDADE DO MANDATO DE
VEREADORES
- Apelos no sentido da extinção da
- - de várias Câmaras Municipais ............. ..................

JOS! RmEIRO ARAGAO
303

GUARAPARI
- Tecendo considerações a respeito de
problemas oriundos da conversão do
Município de - - em estância hldromineral; dlsc. do Sr. Nelson Carneiro ............ ..................
HIPóLITO JOS!l: DA COSTA
- Registrando o centenário do nascimento de--; dlsc. do Sr. Danton
Jobim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUMBERTO DE SOUZA MELLO
- Registrando o discurso proferido pelo General - - ; dlsc. do Sr. Lourlval Baptista .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . .

405

466

28

- Solicitando Informes sobre a - .
de sua autoria; dlsc. do Sr. Franco
Montoro. ..... ... ..................

64

JARBAS PASSARINHO
- Saudando o retorno do Sr. - - ;
dlsc. do Sr. Eurico Rezende

289

34

JOS!l: VIEIRA MENEZES
- De pesar pelo falecimento do Sr.
- - ; dlsc. do Sr. Lourlval Baptista...............................

34

LíBERO MASSARI
- Enaltecendo a atuação do sr. - ;
dlsc. do Sr. Flávio Brltto . . . . . . . . .

282

- Solicitando a. conclusão da Itajaí-Blumenau...Ponte Alta <EF-116) - Vale do Rio do Peixe;
dlsc. do Sr. António Carlos

106

LUCIANO DUARTE
- De regozijo pela nol!leação de D.
- - para membro do Conselho
Federal de Educação; dlsc. do Sr.
Lourlval Baptista .. .. .. . .. .. .. .. ..

609

LUIZ ANTONIO GUILLON RIBEIRO
- Transcrevendo o discurso pronunciado pelo Dr. - ; dlsc. do Sr.
Adalberto Sena .. .. .. . .. .. .. .. . ..

311

MANIFESTAÇAO SOBRE PROJETOS

JAZIDAS BRASILEIRAS DE
CARVAO

- - - de diversas entidades . . . . . . .

302

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS
408

- De pesar pelo falecimento do Sr.
- - ; dlsc. do sr. Lourlva.l Baptista

34

138

MANUEL MARCONDES
- Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. - ; dlsc. do Sr.
Eurico Rezende .. . .. .. .. . .. .. . .. ..

116

JONES DOS SANTOS NEVES
- Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Senador - - ; d!sc.
do Sr. Carlos L!ndenberg . , .... , .

- De pesar pelo falecimento do Sr.
- - ; dlsc. do Sr. Louriva.l Baptista

LIGAÇAO FERROVIARIA 487

INDICAÇAO N,0 1/73

- Discorrendo sobre o problema do
aproveitamento das - ; dlsc. do
Sr. Antônio Carlos .. .. .. .. . .. .. .. ..

323
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Pág.
MAR.ABA
- Solicitando providências no sentido de ser socorrida a população da
cidade de - - ; dlsc. do Sr. Jarbas
Passarinho .. , .................... .

495

MARIO ANDREAZZA
- Solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado, do discurso proferido pelo Ministro
; disc. do Sr. Vasconcelos Torres ................. ..

51

MARIO ANDREAZZA
- Discurso proferido pelo Ministro
- - quando da Inauguração da
Ponte Rlo-Niterói, publicado nos
termos do Requerimento n.• 3/74,
do Sr. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . 146
MARIO HENRIQUE SIMONSEN
- Apreciando o pronunciamento emitido pelo Ministro - - ; dlsc. do
Sr. Vlrglllo Távora .. .. .. .. .. .. .. .

390

MATO GROSSO
- Chamando a atenção da Casa para
as vicissitudes por que passa o Estado de - ; dlsc. do Sr. Ital!vlo
Coelho ............................

315

404

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE
DA REPú'BLICA
- n.• 56/74 (CNJ, submetendo à consideração do Congresso Nacional o
PLC n.• 11/74 . . . . • . .. . .. . . .. . . . . .
- n.• 66174 (CNJ, submetendo à deliberação do Congresso o PLC n.• 4174

506
159

- n.• 74!74 (CNl, submetendo à deliberação do Congresso o PLC n.•
5/74 .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. . .

160

- n.• 75/74 <CN), submetendo à deliberação do Congresso o PLC n.•
9/74

. . . . . . . . .. . . . . •. . . . . . . . . . . . . . .

433

- n.• 80174 (CNl, submetendo à consideração do Congresso o PLC n.•
6/74 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •

1
e
2

- n.•s 6 e 7/74, de agradecimento pela remessa de autógrafos referentes
aos DL n.•s 69 e 58/73 .......... ..

2

- n.• 8/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 83173 ..................... .

3

- n.• 9/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 119/73 ................... ..

3

- n.• 10!74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 71173 ................... .

3

- n.• 11/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 107/73 .................. ..

3

- n.• 12/74, restituindo autógrafo do
PL n.• 11173 - CN .............. ..

3

- n.•s 13 a 15/74, restituindo autógrafos dos PLC n.•s 78, 91 e 103/73 ....

3

- n.• 16/74, restituindo autógrafD do
PL n.• 16173 - CN .............. ..

3

- n.• 17/74, restituindo autógrafo do

n.•

51173 ................... ..

3

- n.• 18/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 104/73 .................. ..

4

- n.• 19/74, restituindo autógrafo do
do PLC n.• 95173 ................ ..

4

- n.• 20/74, restituindo autógrafo do
PL n.• 17173- CN .............. ..

4

- n.• 21/74, restituindo autógrafo do
PLC n.0 110173 ................... ..

4

- n.• 22174, restituindo autógrafo do
PLC n.• 102/73 .................. ..

4

- n.• 23174, restituindo autógrafo do
PLC n.• 106/73 ................... .

4

- n.• 24/74, restituindo autógrafo do
PLC n.0 105/73
o •••••••••• o o

4

PLS

MENOR ABANDONADO
- Abordando o problema do - disc. do Sr. Lourlval Baptista . . . . . .

- n.•s 1 a 5/74, de agradecimento pela comunicação referente à escolha
de nomes Indicados, para cargos
cujo provimento depende de prévia {
autorização do Senado Federal ...

I

•

I

•••

- n.os 25 a 29/74, restituindo autógrafoa dos PLC n.os 99, 112, 113, 68 e
278

90173 ............................. .

4
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- n.• 30/74, restituindo autógrafo do
PLC n.0 84/73 ..................... .
- n.• 31/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 96/73 - DF ............. .
- n.• 32/74, restituindo amtógrafo do
Projeto de Lei Complementar número 118/73 ......................... .
- n.• 33/74, restituindo autógrafo do
PLC n.0 119/73 ................... .
- n.os 34 e 35/74, restituindo autógrafos dos PLC n.os 97 e 94/73 ....... .
- n.• 36/74, restituindo autógrafos do
PLS n.• 124/73 - DF ............ .
- n.• 37/74, restituindo autógrafo do
PL n.0 15/73 (CN) ............... ..
- n.• 38/74, restituindo autógrafo do
PLS n.0 122/73 .................. ..
- n.os 39 e 40/74, restituindo autográfos dos PLS n.os 128/73 - DF e
125/73- DF ..................... .
- n.os 41 a 43/74, restituindo autógrafos dos PLC n.os 97, 98 e 100/73 ..
- n.• 44/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 137!73 - DF ........... .
- n.os 45 a 49/74, restituindo autógrafos dos PLC n.os 116, 117, 96, 86 e

5
5

5
5
5

Pág.

MENSAGE:M DO SR. PRESIDENTE DA
REPúBLICA
- n.os 62 at 64/74, de agradecimento
pela comunicação referente à escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende de prévia
autorização do Senado Federal ....
- n.• 65/74, de agradecimento pela
remessa de autógrafo referente ao
DL n.• 72/73 ..................... ..
- n.os 66 a 74/74, agradecendo a remessa de autógrafos referentes aos {
DL n.os 73 a 81/73 ............... ..

5
5
5

5
6
6

2

2
2

e
3

MENSAGEM
- n.os 75 a 82/74, submetendo ao Senado Federal propostas do Sr. Ministro da Fazenda, parw que seja
levantada a proibição contida na
Resolução n.O 58/68, a fim de que o
Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, as Prefeituras Municipais de
Adamamtina, Pedreira, Ipauçu, São
José dos Campos, Dourado e os Governos dos Estados de Pernambuco
e São Paulo possam elevar o mon- { 24
tante de suas dívidas consolidadas
e
25

109/73 ............................ .

6

- n.• 50/74, restituindo autógrll11'o do
PLS n.• 133/73 - DF ............ ..

7

- n.os 51 e 52/74, restituindo autógrafos dos PLC n.os 120 e 81/73 .....•

7

- n.• 53/74, restituindo autógrafo do
PLS n.0 138/73 - DF ............ ..

7

- n.• 54/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 115/73 ................... .

7

- n.• 55/74, restituindo autógrafo do
PL n.• 18/73 (CN) ............... .

7

- n.• 56/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 55/72 ..................... .

7

- n.• 57/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 79/73 .................... .

7

- n.• 58/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 131!73 - DF ............ .

7

- n.• 59/74, restituindo autógrafo do
PLC n.• 114!73 .................. ..

7

- n.• 60/74, restituindo autógrafo do
PLS n.• 140/73 - DF ............ ..

7

-· n. 0 61/74, restituindo autógrafo do
PLS n. 0 139/73- DF ............ ..

7

- n.• 83/74, submetendo à consideração do Senado Federal a indicação
do Sr. Paulo Laltano Távora para
o cargo de Ministro do Tribunal Fe- ( 8
dera! de Recursos .. .. .. .. .. .. .. .. . ll~
- n.• 84/74, submetendo à. consideração do Senado Federal a indicação
do Sr. Glauco Antônio LeSS!U .de
Abreu e Silva, para o cargo de Mi-

~~i~~ ~~.. ~~i~~~~ . ~~ . ~~~~~~ ..~~ { ~
.

128

- n.• 85/74, submetendo à consideração do Senado Federal a Indicação
do Sr. Wilson de souzw Aguiar para
o cargo de Ministro do Tribunal de { 14
Contas da União . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e
' 128

- n.• 86/74, submetendo à consideração do Senado Federal a indicação
do Sr. Mur!llo Gurgel Valente para
exercer a função de Embaixador do

!~~:n .!~:~ .~.o.. ~~~~~.. ~~.. ~~~ { 1~

222

- n.• 87/74, submetendo à consideração do Senudo Federal a indicação

XXX
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do Sr. Jorge D'Escragnolle Taunay,
para exercer a função de Embalxa-

~~~a~~ ~~~~~1. !~~~~.~.~.~~~~~.c.~.~~ {

1:

130

- n.0 88/74, submetendo à consideração
do Senado Federal a indicação do
Sr. Carlos Alberto da Fontoura par111
exercer a função de Embaixador do { 19
Brasil junto à República Portuguesa
e
130
- n. 0 89/74, submetendo à consideração do Senado Federal a indicação
do Sr. Jorge de Carvalho e Silva
para exercer a função de Embalxa-

~Iu~o .~~~~~. !~:~ .~ .~.~~~~~~~ .~~ { 2~

130

- n.os 90 e 91/74, submetendo ao Senado Federal propostas do Sr. Mi·
nistro da Fazenda, para que seja
levantada a proibição contida na
Resolução n.0 58/68, a fim de que os
Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahla possam elevar o montante de suas dívidas consolidadas
- n. 0 92/74, submetendo à aprovação
do Senado Federal a Indicação do
Sr. José OSWaldo de Meira Penna,
para exercer a função de Emba!xa-

~~~~aB~~~. !~t.~ .~.~.~~~:i~~.~~

- n. 104/74, agradecendo a remessa de
autógrafo referente ao DL n.O 1/74
- n. 0 105/74, agradecendo a remessa de
autógrafo do DL n.0 2/74 . , ....... , .
- n.0 106174, de agradecimento por haver sido aprovado o veto parcial ao
projeto que dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- n.0 107/74, submetendo à aprovação
do Senado Federal a Indicação do
Sr. João Baptista Pinheiro para a.
função de Embaixador do Brasil
junto à República Argentina ... , , .
- n.0 108/74, agradecendo a. comunlção referente à escolha do MajorBrigadeiro Honório Pinto Pereira de
Magalhães para o cargo de Ministro
do STM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
0

417
433

493

500

590

NEY BRAGA

33

{ 3!

. 222
- n.0 93/74, submetendo à deliberação
do Senado o PLS n.0 9/74 (DF) . .
- n.os 94 a 100/74, agradecendo a comunicação referente à escolh!ll de
nomes indicados para cargo cujo
provlmento·depende de prévia autorização do Senado Federal .... , .. , ,
- n. 0 101174, submetendo à consideração do Senado Federal a indicação
do Sr. Elmo serejo Farias, para o

~~::f ~~. ~~~~~~~~ ~.~ ~~~t~~~~ .~~ {

150

- Enaltecendo a. escolha do Sr. - para a Pasta de Educação e CUltura;
dlsc. do Sr. José Llndoso ...... , •
- Exaltando a figura. do Senador
- - ; disc. do Sr. Octávio Cezario .............. ~.................
-De homenagem ao Senador-;
dlsc. do Sr. Ruy Santos ........ , .
NESTOR JOST
-De elogios ao Sr. - ; disc. do
Sr. LOurlval Baptista . . . . . . . . . • • . .
- Ressaltando a atuação do D r . - ;
disc. do Sr. Wilson Campos ..... , .

264
429

191

462

285

NESTOR VIEIRA DANTAS
276

-

De pesar pelo falecimento do Sr.
- - ; dlsc. do Sr. Lourlval Baptista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

34

OD:tLIO DENYS

2!3
491

- n. 0 102/74, agradecendo a comunlcrução referente à escolha do Sr. José
Oswaldo de Meira Penna para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Islândia 301
- n. o 103/74, submetendo à consideração do senado Federal a indicação
do Major-Brigadeiro Honório Pinto
Pereira de Magalhães Neto para o { 379
cargo de Ministro do STM , . . . . . . .
e
' 416

- Discurso proferido pelo Marechal
- - , quando da outorga. a sua.
Excelência do titulo de Cidadão
Honorário de Barra. Mansa., Estado
do Rio de Janeiro, publicado nos
termos do Requerimento n,0 7/74,
do Sr. Benjamin Farah . . . . . . . . . . .
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- n. 0 S/4/74, do Sr. Presidente do STF,
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do Estado do Rio Grande do Sul ..
- n.• S/5/74, do Sr. Presidente do STF,
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Transportes, comunicando a Incorporação à. frota do Lloyd Brasileiro
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do Sr. Petrônio Portella, encaminhando as indicações dos Titulares
e Suplentes que integrarão as Comissões Permanentes desta Casa,
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do Sr. Amaral Peixoto, encaminhando as Indicações dos Titulares e
Suplentes que integrarão as Comissões Permanentes desta Casa como
representantes do MDB . . . . . . . . . .
n.O 1/74, do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando a sa'!lção do PLC número 25/73 .. . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .
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- n.O 2/74, do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, comunicando a sanção do PLC n.• 58173 . .
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- n.O 3/74, do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, comunicando a sanção do PLC n.O 85173

111

- n.O 4/74, do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, comunicsndo a sanção do PLC n. • 56/73 ..
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Guiomard . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .

116

- n.O 11174, do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando a aprovação da emenda
do Senado ao PLC n.• 68/73 . . . . . .
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- n.O 11/74, do Sr. Augusto Ham~~~nn
Rademaker, agradecendo a atenção
recebida por parte de todos os Membros do Senado Federal ........ , . .

182

- n.O 4/74, do Sr. Tarso Outra, comunicando os nomes que integrarão a
Delegação do senado Federal à 114.•
Reunião do Conselho Interparlamentar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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- n.• S/6/74, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitando
autorização para que aquele Estado
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- n.• 5/74, do Grupo Bras!Ieiro da
União InterparlamentBII', designando o Sr. Milton Cabral para representar o Brasil, como observador,
junto à Conferência sobre "A Luta
contra a Poluição no Mar Mediterrâneo" .......... , .... , . . . . . . . . . . . .
- n.• 16/74, do Sr. Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, comunicando a sanção do PLC n.• 68/73 . .
- do Sr. Milton Cabral, solicitando
autorização para ausentar-se do Pais
- n.• S-7/74, do Sr. Presidente do STF,
encaminhando ao Senado Federal
cópia do acórdão proferido nos autos
da Representação n.• 895, do Estado
da Guanabara . . . . .. .. . . . . .. .. . .. ..
- do Sr. Tarso Dutra, comunicando a
designação do Sr. Lenolr Vargas para comparecer à Terceira Conferência Parlamentar sobre MeloAmbiente .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . .
- n.• S/9/74, do Sr. Governedor do
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- Lendo o discurso proferido por ocasião da transmissão do cargo de
Ministro do Exército, pelo General
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175
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179

- Lendo a manifestação da Federação
dos Empregados do Comércio dos
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; dlsc. do Sr. Eurico Rezende
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apresentando a redação fina~l do PR
n. 0 9174 . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .
- n. 0 37/74, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR
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- Apresentando o - - , de sua autoria; disc. do Sr. Vascc)Ilcelos Torres

240

132

PLS N.0 14/74
- Justificando a apresentação do
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l.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

em 4 de março de 1974
PRESID2NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:

I',,
I'

1,!

Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flâvio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Trindade - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet- José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio
Tâvora - Waldemar Alcântara Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
-Luís de Barros- Jessé FreireDomício Gondim - Milton Cabral
- Ruy Carneiro - 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
- Benjamin Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio Coelho -· Saldanha Derzi Accioly Filho - Mattos Leão - Ney
Braga - Antônio Carlos - Celso
Ramos - Lenoir Vargas - Daniel
Krieger - Guido Mondin - Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretârlo procederâ à leitura do Expediente.

É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA

De agradecimento de comunicação referente à escolha de nomes indicados
para cargos cujo provimento depende
de prévia autorização do Senado Federal:
- N.o 1/74 (n.o 478/73, na origem), de
4 de dezembro de ·1973, referente à
escolha do Sr. Carlos Jacyntho de
Barros, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Democrâtica
Alemã.
- N,o 2174 (n.o 480/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente à
escolha do Sr. Oslres de Oliveira Correla, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer,
em comissão, a função de Embaixador
do Brasil junto à República Dominicana.
- N.o 3174 (n.o 479/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente à
escolha do Sr. Ayrton Gonzalez Gil
Dieguez, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Ministro Plenipotenciârio do Brasil junto à República Popular da Hungria.
- N.o 4/74 (n.o 475/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente à
escolha do Sr. Antônio Carlos de
Abreu e Silva, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti.

-2- N. 0 5174 (n.o 474/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente à
,escolha do Sr. Paulo Rio Branco Nabuco de Gouvêa, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Governo de Barbados.
- N.0 62174 (n.o 27/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente à
escolha do Sr. Raul Henrique Castro
e Silva de Vincenzl, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Bélgica.
- N.0 63174 (n.o 29/74, na orlgeml, de
11 de fevereiro de 1974, referente à
escola do Sr. José Oswaldo de Meira
Penna, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega.
- N.0 64174 (n. 0 30/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente à
escolha do Sr. Alarico Silveira Júnior,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do Equador.
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo:
- N.0 6174 (n.o 476/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente ao
Decreto Legislativo n.O 69, de 1973,
que aprova o texto do Acordo Sobre
Intercâmbio Turístico entre Brasil e
Portugal, firmado em Lisboa, a 16 de
julho de 1973.
- N.0 7174 (n.o 477/73, na origem), de
4 de dezembro de 1973, referente ao
Decreto Legislativo n.o 58, de 1973,
que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvimento, firmado pela República
Federativa do Brasil, pelo Banco Africano de Desenvolvimento e por outros países, em Abldjam, a 29 de novembro de 1972.
- N.o 65174 (n.o 26/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n. 0 72, de 1973,
que aprova o texto do Acordo para a
Conservação da Flora e da Fauna dos
Territórios Amazônlcos da República
Federativa do Brasil e da República
da Colômbia, firmado em Bogotá, a
20 de junho de 1973.
- N. 0 66174 (n.o 28/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao

Decreto Legislativo n. 0 73, de 1973,
que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Internacional entre o
Governo da Colômbia e a UNESCO,
relativo ao Centro Regional para o
Fomento do Livro na América Latina e o texto do Acordo n.0 2.
-

-

-

-

-

-

-

N.0 67174 (n. 0 33/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n.O 74, de 1973,
que aprova o texto do Convênio entre
a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre Privilégios e Imunidades do Banco, assinado em Brasília,
a 21 de janeiro de 1972.
N.0 68174 (n.0 32/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n. 0 75, de 1973,
que aprova as contas do Presidente
da República, relativas ao exercício
de 1971.
N. 0 69174 (n. 0 34/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n.O 76, de 1973,
que fixa os subsídios do Presidente e
do Vice-Presldente da República, para o período de 15 de março de 1974
a 15 de março de 1979.
N.0 70/74 (n.0 35/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n.O 77, de 1973,
que aprova o texto da Convenção Internacional para a Regulamentação
da Pesca da Balela, concluída em
Washington, a 2 de dezembro de 1946.
N. 0 71174 (n.O 38/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n.0 78, de 1973,
que aprova o texto do Acordo SulAmericano sobre Entorpecentes e
Psicotrópicos, firmado pela República Federativa do Brasil, Argentina,
Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai
e Venezuela, em Buenos Aires, a 27
de abril de 1973.
N. 0 72/74 (n.0 36/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n. 0 79, de 1973,
que aprova o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural entre a República
Federativa do Brasil e a República
do Peru, firmado em Lima, a 14 de
julho de 1973.
N.0 73/74 (n. 0 37/74, na origem), de
11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n. 0 BO, de 1973,
que referenda o ato do Presidente
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-3da República que concedeu reforma
ao Soldado Fuzileiro Naval Walter
Barreto Queiroz, do Ministério da
Marinha.
-

N.0 74174 (n.0 31/74, na origem), de

11 de fevereiro de 1974, referente ao
Decreto Legislativo n.0 81, de 1973,
que aprova o texto do Acordo de Intercâmbio Cultural e Científico entre
a República Federativa do Brasil e a
República do Equador, firmado em
Quito, a 12 de julho de 1973.
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei

sancionado:

-

·

N.0 8174 (n. 0 483173, na origem), de

10 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 83/73
(n.0 1. 578-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre a responsabilidade
da União no pagamento dos integrantes da Policia M!lltar e do Corpo
de Bombeiros do antigo Distrito Federal, transferidos para o Estado da
Guanabara ou neste reincluídos, e
determina outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.O
5.959, de 10 de dezembro de 1973.)
- N. 0 9/74 (n. 0 486/73, na origem), de
10 de dezembr·O de 1973, refel'ente ao
Projeto de Lei do Senado n.o 113/73,
do Distrito Federal, que dispõe sobre
o depósito e a venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, no
Distrito Federal. (Projeto que se
transformou na Lei n.o 5.961, de 10 de
d•ezembro de 1973.)
- N.0 10174 (n.o 487/73, na origem), de
10 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 71/73,
n.0 1.532-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre a participação de
empresas industriais em concessionários de serviços públicos de energia
elétrica, na área da Amazônia, e dá
outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n. 0 5.962, de 10
de dezembro de 1973.)
- N.0 11174 (n.0 488/73, de 10 de dezembro de 1973, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.0 107/73 (n.o
1.666-B/73, na Casa de origem), que
acrescenta os §§ 6.o, 7.o e 8.o ao art.
1.0 da Lei n. 0 4.452, de 5 de novembro de 196'4, e dá outras providências.
<Pr.oj eto que se transformou na Lei
n. 0 5. 963, de lO de dezembro de 1973.)

- N. 0 12174 (n. 0 489/73, na origem), de
10 d•e dezembro de 1973, referente a-o
Projeto de Lei n.o 11173-CN, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o Exercício Financeiro de
1974. (Projeto que se transformou na
Lei n.O 5.964, de 10 de dezembro de
1973.)
-

N.0 13/74 (n. 0 490/74, na origem), de

10 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 78173
n.0 1. 569-B/73, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafos ao art. 13
da Lei n. 0 4. 324, ele 14 de abril de
1964, que instituiu o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Odonte1ogia, e dá outras providências. (Projeto que s·e transformou na Lei n. 0
5.965, de 10 de dezembro de 1973.)
- N.0 14174 (n. 0 491/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Pr·ojeto de Lei da Câmara n. 0 91/73
(n.o 1. 670-B/73, na Casa de origem),
que Institui o Sistema Na.cional de
Metrologia, Normalização •e Qualidade Industrial, e dá outras providtincias. (Projete que se transformou na
Lei n. 0 5.966, de 11 de dezembro de
1973,)
- N.o 15/74 (n.o 492/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 103/73
(n.o 1.208-B/73, na Casa de ôrigem),
que dá denominação ao aeroporto sapersônico de Manaus. (Projete que se
transformou na Lei n. 0 5.967, de 11
de dezembro de 1973.)
- N.o 16/74 (n. 0 494/73, na origem), de
11 de dezembr-o de 1973, referente ao
Projeto de Lei n. 0 16/73-CN, que Institui o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e dá outras .providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 5.969, de 11 de dezembro de 1973.)
- N.0 17174 (n.O 495/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do S·enado n. 0 51/73,
que exclui da apl!cação do disposto
nos arts. 6. 0 , inciso I, 64 e 169 do Código de Processo Penal, os casos de
acidente de trânsito, e dá outras providências. <Projeto que se transformou na Lei n.0 5.970, de 11 de dezembro d·e 1973.)

-4- N. 0 18/74 (n.o 497/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 104/73
(n. 0 1.668-B/73, na Ca.sa de origem),
que regula o procedimento para o registro da propriedade de bens imóveis
discriminados administrativamente ou
possuídos pela União. (Projeto que se
transformou na Lei n. 0 5.972, de 11
de dezembro de 1973.)
- N.o 19174 (n.o 498/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.o 95/73
(n. 0 1.607-B/73, na Casa de origem),
que estende aos municípios que menciona a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento de Colatina, nCJ
Estado do Espírito Santo, de Petrópol!s, Itaperuna e Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro. (Projeto que
se transformou na Lei n.0 5.973, de
11 de dezembro de 1973.)
-

-

N.o 20/74 (n.o 499/73, na origem), de
11 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei n.0 17/73-CN, que dispõe s·obre a competência criminal para
o processo e julgamento dos membros
do Ministério Público da União. (Projeto que se transformou na Lei n. 0
5.974, de 11 de dezembro de 1973.)
N.0 21/74 (n. 0 501/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 110/73
(n. 0 1. 696-B/73, na Ca.sa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo-Outra.s Atividades de
Nível Superior do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados e dá outras
providência.s. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 5.976, de 12 de dezembro de 1973.)

- N. 0 22174 (n. 0 502/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 102/73
(n.o 1.697-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo-Outra.s Atividades de
Nível Médio do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 5.977, de 12 de dezembro de 1973.)
- N.0 23/74 (n. 0 504/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Proj-eto de Lei da Câmara n.o 106/73
(n. 0 1.617-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre doação de terreno da
União à Companhia Brasileira de Ali-

mentes- COBAL- e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.o 5.979, de 12 de dezembro de 1973.)
- N.0 24174 (n. 0 505/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 105/73
n.o 1. 618-B/73, na Ca.sa de origem),
que dispõe sobre aforamento de terreno da União à Companhia Bra.sileira
de Alimentos - COBAL - e dá outra.s providências. (Projeto que se
transformou na Lei n. 0 5.980, de 12
de dezembro de 1973.)
- N. 0 25174 (n. 0 506/73, na origem), de
12 de d'ezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 99/73
(n. 0 1.645-B/73, na Ca.sa de origem),
que exclui da Jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento sediada em
Montes Claros, Estado de Mlna.s Gerais, a.s Comarcas que menciona.
(Projeto que se transformou na liei
n.0 5.981, de 12 de dezembro de 1973.)
- N.o 26/74 (n.O 507/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 112173
(n.o 1. 682-B/73, na Casa de origem),
que concede pensão especial a Madalena Maria Yvone Tagliaferro. (Projeto que se transformou na Lei n.o
5.982, de 12 de dezembro de 19'13.)
- N.0 27174 (n.o 508/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 113/73
(n. 0 1.687-B/73, na Casa de origeml,
que altera o Decreto-Lei n.0 610, de
4 de junho de 1969, que criou os
Quadros Complementares de Oficiais
da Marinha. (Projeto que se transformou na Lei n.0 5.983, de 12 de dezembro de 1973.)
- N.0 28/74 (n. 0 509/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 68/73
(n.o 986/72, na Casa de origem), que
declara Antônio Francisco Lisboa ··"0 Aleijadinho" - Patrono da Arte
no Brasil. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 5.984, de 12 de dezembro de 1973.)
- N. 0 29/74 (n. 0 511/73, na origem), de
13 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 90/73
n.o 1.653-B/73, na Casa de origernl,
que fixa os valores de vencimentos

-5dos cargos do Gru:po-Atlv!dades de
Apolo Judiciário, do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n.O 5.985, de 13 de de:llembro de
1973.)
- N.0 30/74 (n. 0 512173, na origem), de
13 de d•ezembro de 1973, referente ao
Proj,eto de Lei da Câmara n.0 84/73
(n,o 1.654-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Gru:po-Direção e Assessoramente Superiores, do Quadro Permanente da Secl"etaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n.0 5.986, de 13 de dezembro de
1973.)
- N.o 31174 (n.o 503/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado n. 0 96/73-DF,
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1974. (Projeto que
se transformou na Lei n. 0 5.978, de
12 de dezembro de 1973.)
- N.0 32174 (n. 0 510/73, na origem), de
12 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei Complementar n.o 118,
de 1973 (n.0 31-B/73, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre o Programa de Integração Social de que
trata a Lei Complementar n.0 7, de 7
de setembro de 1970, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei Complementar n. 0 17, de
12 de dezembro de 1973.)
- N.o 33/74 <n.O 516/73, na origem), de
17 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 119/73
(n.o 1.689-B/73, na Casa de origem1,
que dispõe sobre o Fundo Aeroviário
e dá outras providências. <Projeto
que se transformou na Lei n.0 5.989,
de 17 de d•ezembro de 1973.)
- N.o 34174 (n. 0 517/73, na origem), de
17 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 97/73
(n.o 1.597-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos
dos cargos do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.o 5.990, de 17 de dezembro de 1973.)

- N. 0 35174 (n,o 518/73, na origem), de
17 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 94/73
(n.0 1. 598-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre o controle sanitário
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.o
5.991, de 17 de dezembro de 1973.)
- N.0 36/74 (n.O 51/73, na origem), de
17 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado número
124/73-DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria,
do Serviço Civil do Distrito Federal e
dá outras providências. (Proj•eto que
se transformou na Lei n.0 5.992, de
17 de dezembro de 1973.)
- N.0 37174 (n.O 520/73, na origem), de
17 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei n.o 15/73 !CN), que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS - a movimentar a Reserva Global de Reversão
para o fim que especifica e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n.O 5.993, de 17 de dez.embro de 1973.)
- N.0 38174 (n.o 522/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado n.0 122/73,
que fixa os valores de venc!men.tos dos
cargos do Grupo-Serviços Auxiliares
do Serviço Civil do Distrito Federal e
dá outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n.0 5.994, de 18
de dezembro de 19~3.)
- N.0 39174 (n.O 523/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado número
128/73-DF, que fixa os vencimentos
dos cargos do Grupo-Serviços Jurídicos do Distrito Federal e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 5.995, de 18 de dezembro de 1973.)
- N. 0 40174 (n.o 524/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado número
125/73-DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Artesanato do Serviço Clv11 do Distrito Federal e dá outras providências. <Projeto que se transformou na Lei n.o
5.996, de 18 de dezembro de 1973.)

-6- N. 0 41174 (n.O 526/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 97/73
(n. 0 1.669-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Ativldades de
Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares,
Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível
Superior e Outras Atividades de Nível
Médio dos Quadros Permanentes da
Secretaria do Superior Tribunal Militar e das Secretarias das Auditorias
da Justiça Milltar e dá outras providências. (Projeto que se transformou
na Lei n. 0 5.998, de 18 de dezembro
de 1973.)
- N. 0 42174 (n.o 527/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.o 98/73
(n. 0 1.667-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes da Secretaria do Superior
Tribunal Milltar e das Secretarias das
Auditorias da Justiça Militar e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n.o 5.999, de 18
de ~ezembro de 1973.)
- N.0 43/74 (n.o 525/73, na origem), de
18 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 100/73
(n. 0 1. 680-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Ser•·Iços Auxiliares,
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades
de Nível Superior e Outras Atividades
de Nível Médio do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Federal de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá outras providências. <Projeto que se transformou na Lei n.O
5.997, de 18 de dezembro de 1973.)
- N.o 44174 (n.o 531/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado número
137/73-DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6. 002, de 19 de dezembro de 1973.)
- N.o 45/74 (n.o 532/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao

Projeto de Lei da Câmara n.0 116/73
(n. 0 1.698-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências. (Projeto que se transformou
na Lei n.o 6.003, de 19 de dezembro
de 1973.)
- N.0 46174 (n.o 533/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 117/73
(n. 0 1.699-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares,
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato e Out:as Atividades
de Nível Superior, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6'.004, de 19 de deZ·embro de 1973.)
- N. 0 47174 (n.o 534/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 96/73
(n.o 1. 681-B/73, na Casa de origem),
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Federal de Recursos e do Conselho da
Justiça Federal e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n.0 6.005, de 19 de dezembro de
1973.)
- N.0 48174 (n. 0 535/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 86/73,
(n.o 1. 583-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0
6.006, de 19 ~e dezembro de 1973.)
- N.o 49174 (n.o 536/73, na origem), de
19 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 109/73
(n.o 1. 206-C/73, na Casa de origem),
que estabelece normas para fixação do
número de Deputados à Câmara dos
Deputados e às Assembléias Legislativas. <Projeto que se transformou na
Lei n. 0 6.007, de 19 de dezembro de
1973.)

..
-7- N. 0 50/74 (n.o 538/73, na origem), de
26 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado número
133173-DF, que dispõe sobre a execução, no Distrito Federal, do Plano
Nacional de Habitação Popular
(PLANHAP) e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6.008, de 26 de dezembro de 1973.)
- N.0 51174 (n.O 539/73, na origem), de
26 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.o 120/73
(n.0 1.688-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre a ut!lização e a exploração dos aeroportos, das fac!lidades à navegação aérea e dá outras
providências. (Pr,oj eto que se transformou na Lei n. 0 6.009, de 26 de dezembro de 1973.)
- N.0 52/74 (n.o 540/73), na origem), de
26 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 81/73
(n.0 1. 596-B/73, na Casa de origem),
que altera a Lei n.o 3.222, de 21 de
julho de 1957. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.010, de 26 de dezembro de 1973.)
- N,0 53/74 (n.o 541/73, na origem), de
26 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado n.0 138/73DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos Atividades
de Controle Externo, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, Outras Atividades de Nível Superior, Artesanato e Outras
Atividades de Nível Médio, do Quadro
de Pessoal dos Serviços Aux!l!ares do
Tribunal de Contas do Distrito Ff'deral e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0
6.011, de 26 de dezembro de 1973.)

que se transformou na Lei n.o 6.014,
de 27 de dezembro de 1973.)
- N.0 56174 (n.0 547/73, na origem), de
31 de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei do Senado n. 0 55/72,
que altera a legislação do Instituto
de Previdência dos Congressistas e dá
outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n.0 6.017, de 31
de dezembro de 1973.)
- N. 0 57174 (n." 1/74, na origem), de
3 de janeiro de 1974, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 79/73
(n. 0 1.347-B/73, na Casa de origem),
que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n. 0 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.)
- N.0 58/74 (n.0 2/74, na origem) de
3 de janeiro de 1974, referente ao
Projeto de Lei do Senado n. 0 131/73DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Polícia Civil
do Serviço Civil do Distrito Federal,
e dá outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n.o 6.020, de 3
de janeiro de 1974.)
- N. 0 59174 (n. 0 3/74, na origem), de 3
de janeiro de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.o 114173 (n."
157-B/73, na Casa de origem), que
altera dispositivos da Lei n.o 1.411,
de 13 de agosto de 1951, que dispõe
sobre a profissão de Economista;
atualiza os valores das anuidades, taxas e multas, subordinando-as a percentuais do maior salário-mínimo, e
altera a denominação dos Conselhos
Federal e Regionais .. (Projeto que se
transformou na Lei n. 0 6.021, de 3 de
janeiro de 1974.)

54174 (n. 0 543/73, na origem), de 27
de dezembro de 1973, refe;:ente ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 115/73
(n.o 1. 665-B/73, na Casa de origem)
que altera o Quadro da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.n
Região e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0
6.013, de 27 de dezembro de 1973.)

- N. 0 60174 (n. 0 4/74, na origem), de 3
de j anelro de 1974, referente ao Projeto de Lei do Senado n.o 140/73-DF,
que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.022, de 3 de janeiro de 1974.)

- 55174 (n. 0 544/73, na origem), de 27
de dezembro de 1973, referente ao
Projeto de Lei n.O 18/73 (CNl, que
adapta ao novo Código de Processo
Civil as leis que menciona. (Projeto

- N.0 61/74 (n. 0 5/74, na origem), de 3
de janeiro de 1974, referente ao Projeto de Lei do Senado n.o 139/73-DF,
que dispõe sobre o Estatuto dos Pol!ciais-m!lltares da Polícia Militar do

-
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-8Distrito Federal e dá outras providências. (Pro·j eto que se transformou
na Lei n. 0 6.023, de 3 de janeiro de
1974.)
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargo cujo provimento depende de sua prévia autorização:
MENSAGEM
N.o 83, de 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos termos dos arts. 42, item III, e 121
da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado
Federal o nome do Doutor Paulo Laitano Távora para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos,
na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Américo Godoy Ilha.
Os méritos do Senhor Paulo Laitano
Távora, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada funcão, constam do anexo "Curriculum Vitae".
Brasília, em 1.0 de março de 1974. ·Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE"
1.1 PAULO LAITANO TAVORA, filho
de Guilherme de Almeida Távora e de
D. Josephina Laitano Távora. Natural
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul.
Dat?. do nascimento: 1.0 de outubro
de 1926
Casado com D. Marílla Távora.
Domicílio em Brasília, Distrito Federal.

2.
1. 2. Serviço m!lltar prestado no Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de Porto Alegre (Oficial R-2).
Eleitor em Brasília (Título n.0 15 .376)
1945/1949 - Curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da Universidaie do Rio Grande do Sul.
- Curso (parcial) de Línguas Neolatinas na Faculdade de Filosofia, da Universidar\e do Rio Grande do Sul.
- Aprovação no concurso de Inspetor
de Ensino, do Ministério da Educação,
- Dlretor da Revista Universitária
"FEUPA" de Porto Alegre.

- Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito, da
Universidade do Rio Grande do Sul.
1950/1957
- Advogado no foro de Porto Alegre
(inscrição O.A.B./RS n.o 1.516).
- Procurador do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Rio
Grande do Sul.
- Preletor da seção "Aspectos Legais
na Contratação e Execução de Obras
Públicas" no curso de extensão para Engenheiros Rodoviários.
1958/1961
- Advogado no foro do Rio de Janeiro (inscrição SEC n.0 605).
- Advogado do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE).
- Chefe do Setor de Interpretação e
Cumprimento Contratual do BNDE.
1962/1973
- Advogado no foro de Brasília (inscrição n.o 96).
- Advogado do BNDE no Distrito Federal.
- Chefe da Representação do BNDE
no Distrito Federal.
- Professor de "Teoria Geral de Direito Público" na Faculdade de Direito
do Distrito Federal (CEUB).
- Professor de "Direito das Obrigações" na Faculdade de Direito do Distrito Federal (CEUB).
- Sócio fundador do Instituto dos
Advogados do Distrito Federal.
- Membro do Conselho do Instituto
dos Advogados do Distrito Federal.
- Membro da Comissão Examinadora
do C-oncurso Público para "Procurador
Adjunto", do Tribunal de Contas da
União.
- Subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República no Governo do
Ex.mo Senhor Presidente Emílio Médicl.
- Responsável pela Chefia do Gabinete Civil nos períodos de exercício da
Presidência da República pelo Ex.mo Senhor Vice-Presidente Augusto Rademaker.
3.
3 .1. Trabalhos Jurídicos:
- Prescrição Qüinqüenal nos Direitos
Reais.

•
-9- Reajustamento nas Empreitadas de
Obras Públicas.
- Lei material e lei formal.
- As garantias reais em face do prazo
de utilização no contrato de abertura de
crédito.
- Garantias reais sobre motores de aeronaves, de linha internacional.
- Assunção de cumprimento.
- Desapropriação de ações de empresa financiada por crédito do Programa
de Reaparelhamento Econômico.
- O Poder Regimental dos Tribunais e
a impugnabil!dade dos despachos do relator em liminar de mandado de segurança originário.
- Cabimento de Revista em Mandado
de Segurança.
3.2. Comendas:
- Comendador da Ordem Nacional do
Mérito da República do Paraguai.
- Comendador da Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho.
- Comendador da Ordem Estatual do
Mérito Estácio de Sá.
- Oficial da Ordem de Rio Branco
- Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico.
- Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval.
- Medalha "Mérito Tamandaré".
- Medalha "Mérito Santos-Dumont".
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

MENSAGEM
N.o 84, de 1974
(N.• 53/74, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos termos do art. 42, item III, e § 3.0
do art. 72 da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Sr. Glauco Antonio Lessa de Abreu e Silva para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Mem
de Sá.
Os méritos do Sr. Glauco Antônio Lessa de Abreu e Silva, que me induziram

a esclllhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam do anexo
"Curriculum Vitae".
Brasília, em 1.0 de março de 1974. Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE"
GLAUCO ANTONIO LESSA DE
ABREU E SILVA
(Técnico de Administração, insc.
CFTA-1084 e CRTA-488, 7.a Região).
Filiação - José Alvares de Abreu e
Silva e Graciema Lessa
Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais
Data de nascimento: 3 de junho de
1914
Casado com Anna Martins Lessa de
Abreu e Silva.
Títulos de Especialização:
1 - Curso de Aperfeiçoamento da Escola Brasileira de Administração Pública
da Fundação Getúlio Vargas (dois anos).
2 - Estágio na Divisão de Seleção e
Treinamento do DASP, 1954.
3 - Curso na Escola de Administração Pública da Universidade de Porto
Rico, seguido de treinamento nos Estados Unidos da América (Bolsa de estudos concedida por indicação da ·Escola
de Administração Pública da F. G. V. ao
Instituto de Negócios Interamericanos).
Atividades funcionais:
Técnico de Administração do Quadro
de Pessoal do Hospital dos Servidores do
Estado - IPASE.
a) Cargos Ocupados:
Designado para responder pelo expediente da Subdivisão de Alimentação
(ANM), da Divisão de Alimentação e
Material (DAM), do Departamento de
Assistência do IPASE (1950).
Designado para responder pelo expediente da Divisão de Alimentação e Material Técnico (DAM), durante o impedimento do respectivo titular, por motivo de férias (1951).
Designado para responder pelo expediente da Seção de Estatística (APS), da

-10Divisão de Pesquisas (DAP), a partir de
13 de outubro de 1953.
Designado para a Função Gratificada,
FG-3, de Chefe da Seção de Estatística
da Divisão de Pesquisas (DAP), do Departamento de Assistência, a partir de
13 de outubro de 1953.
Designado para exercer a função de
chefe do Serviço de Administração
<DFG), da Delegacia Metropolitana
(DDF) (1954)
Nomeado para exercer, em comissão, o
cargo de Chefe do Serviço de Pessoal do
Hospital dos Servidores do Estado, padrão CC-7. (1955)
Designado para substituto eventual do
Chefe da Divisão Administrativa do Hospital dos Servidores do Estado. (1955)
Nomeado para exercer, em substituição, sem prejuízo de suas atuais atribuições, o cargo, em comissão, de Chefe da
DiviSão Administrativa, padrão CC-5, do
Quadro do Hospital dos Servidores
do Estado, durante o impedimento do
atual titular. (1955)
Nomeado para exercer o cargo, em
comissão, de Dlretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
- DASP. (18-2-70)
b) Designação:

!)eslgnado para representar o IPASE
JUnto ao DASP, na Comissão incumbida
de reexaminar o anteprojeto do Plano
de Assistência ao qual se refere a Lei
n.o 1. 711/72. (1955)
Designado para representar o IPASE
junto ao DASP no estudo do Plano de
Assistência ao Funcionário e sua Famílla, na parte concernente à assistência
médica, dentária e hospitalar, sanatório
e creches. (1955)
Designado para presidir à comissão
Incumbida de tomar as providências
preliminares para execução do Plano de
Classificação do HSE, sob orientação
técnica dos Serviços Gerais de Administração do IPASE. (1955)
Designado para fazer parte da comissão Incumbida de apresentar sugestões
para um Plano de Raclonal!zação dos
Serviços Administrativos em Geral do
IPASE e HSE. (1956)
Designado para fazer parte da comissíi.o Incumbida de organizar o antepro-

jeto de decreto concernente aos quadros
e tabelas de pessoal do IPASE, nos termos da Lei n.O 2. 745/56, e coligir os elementos necessários às informações que
deverão ser prestadas ao Departamento
Administrativo do Serviço Público, nos
termos do art. 2. 0 do Decreto n.o 39.144,
de 12-5-56. (1956)
Designado para fazer parte da Comissão de Reforma do Regimento Interno
do HSE. (1956)
Designado para fazer parte da comissão incumbida de proceder a estudos
e propor a adoção de medidas sobre
simplificação das rotinas, volume e distribuição do trabalho, descentralização
de execução, supressão ou criação de organismos, padronização de impressos e
formulários, e diStribuição de espaço e
adequada local!zação, para os serviços
do IPASE. (1957)
Designado representante do IPASE na
especialidade de Organização e Métodos
junto à Comissão Permanente do DASP,
para fiscalização da aplicação da Lei
n. 0 2.284, de 1954, conforme dispõe seu
artigo 2.0 , § 4.o (1957)
Designado para fazer parte da comissão Incumbida de apresentar projeto de
instruções reguladoras de atas necessários à execução, controle e administração dos serviços a serem instalados no
local da nova Capital da República,
tendo por finalidade a realização das
construções que o IPASE pretende ali
executar. (1957)
Designado para fazer parte da Comissão Especial destinada a executar as medidas de que tratam as Instruções
n. 0 42, de 30-7-56, sobre realização de
obras do IPASE em Brasil!a. (1957)
Designado para representar o IPASE
junto à Comissão incumbida de transferência dos serviços públicos para Brasília. (1958)
Designado Membro Efetivo, sob a presidência do Diretor dos Serviços Gerais
de Administração do IPASE, da Comissão destinada a promover os estudos
preliminares e conclusivos junto ao
DASP, relativos ao Plano de Classificação, antes e após a sua transformação
em lei. <1960)
Designado Membro da comissão incumbida de reexaminar os casos referentes à aplicação da Lei n.0 3. 963/61 e

-11ao enquadramento provisório previsto no
art. 23 da Lei n.0 4.069. (1962)
Designado Membro do Grupo de Trabalho incumbido de rever e propor medidas que visem a atualizar, dentro das
necessidades do HSE, todos os serviços
da Divisão Administrativa, propondo
nova estrutura, exame e simplificação
de rotinas, criação de órgãos e outras
medidas julgadas necessárias. (1962)
Designado Membr.::> da Comissão instituída a fim de ser organizado o Quadro definitivo de Pessoal do IPASE, Administração Central e órgãos Locais, na
forma do Decreto n.0 51.340/61. (1962)
Designado Presidente da Comissão de
Promoções do Hospital dos Servidores
do Estado, na forma do disposto no parágrafo único do art. 52 e alíneas a, b,
e c do art. 53 do Decreto n.0 53.480/64.
(1964)

Designado Membro da Comissão encarregada de estudar um plano de descentralização dos Ambulatórios do HSE
e entrosamento dos serviços da instituição com as demais repartições públicas
federais. (1961)
Designado Membro da comissão encarregada de proceder à revisão do Regimento Interno do HSE, elaborando novo trabalho atualizado. (1965)
Designado para compor a Subcomissão
de Classificação de Cargos, que funcionará junto ao IPASE, a partir de 1.0-6-60,
na qualidade de Coordenador. (1960)
Designado Coordenador da Subcomissão de Classificação de Cargos que funcionará junto ao IPASE, a partir de ..
1,0-8-60. (1960)

Representante do Ministério do Planejamento· e Coordenação-Geral, no Grupo
de Trabalho instituído pela Portaria n.O
407, de 18 de maio de 1967, para o fim
especial de acelerar os trabalhos de implantação da Reforma Administrativa.
(1967)

Colocado à disposição do Ministério do
Planejamento e Coordenação-Geral e
designado Coordenador do Plano de
Descentralização Regional da Reforma
Administrativa. (1967)
Nomeado para constituir a Comissão de
Reforma Administrativa do Pessoal Civil
a que se refere o Decreto n.0 64.335, de

9-4-69, na qualidade de Secretário Exe-

cutivo, devendo responder, nessa condição, pela Diretoria-Geral do DASP.
Coordenador do Subgrupo V - Politica
Tecnológica - designado pelo Ministério
do Planejamento e Coordenação-Geral.
Atividades Docentes:
1. Professor de Fundamentos de Administração Pública do Curso de Formação
de Chefes e Assessores - IPASE. (1958)
2. Assistente do Tópico - Serviços
Administrativos e Gerais do Curso de
Organização e Administração Hospitalares. (1959)

Trabalhos:
Boletim do IPASE n. 0 72, de 15-4-57 Elaboração, discussão e aprovação das
normas de funcionamento da Comissão
de Estudos e Planejamento (CEP) do
programa de simplificação de trabalho,
a ser implantado pela mesma comissão,
instituída pela Portaria n.0 18, de 4-1-57,
do Sr. Presidente do IPASE.
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.0 698/55, posteriormente transformado na Lei n. 0 3.373, de 12-3-58. Reexame do anteprojeto do ·Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família, a que
se referem os arts. 161 e 256 da Lei n. 0
1. 711/52, na parte que diz respeito à
previdência, conforme designação constante da Portaria n.0 947, de 24-6.55, do
Sr. Presidente do IPASE.
"1\lanual de Treinamento de Chefes" publicado pelo Serviço de Publicações,
publicado pelo Serviço de Publicidade do
IPASE.
·
Projeto de Decreto, posteriormente
promulgado sob o n.0 45.982, de 12 de
maio de 1959, sobre criação e regimento
da Divisão de Organização do IPASE.
Governo do Estado do :Maranhão Elaboração do Plano de Classificação de
Cargos do Pessoal do Estado.
- Regimento Interno do Banco do
Estado.
- Instalação da Secretaria de Administração do Governo do Estado.
Presidência. da. República
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
-Contrato aprovado na 175."' Reunião
do C.D.

1\

-12- Elaboração de Plano de Trabalho e
Projeto de Regimento Interno da CNEN.
Nova Política de Pessoal - publicado
em número especial de Visão - "Perfil da Administração Federal/71" 19-7-71.
A Administração de Pessoal em Novo
Enfoque - (Publicação no prelo).
Condecorações e Títulos:
Medalha de Honra ao Mérito - concedida pelo Hospital dos Servidores do
Estado. (1969 l
Medalha de Prata de Honra ao Mérito
- concedida pela Associação dos Servidores do IPASE.
Medalha de Honra ao Mérito - concedida pela Revista do Funcionário,
pelos serviços prestados ao funciona~
lismo.
Medalha d~ Honra ao Mérito - concedida pela Revista do Funcionário, pelDs serviços prestados ao funcionalismo.
Medalha do Mérito Tamandaré concedida pelo Ministro da Marinha.

Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho - Outorgado pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho TST.
Ordem do Mérito do Trabalho - outorgada pelo Senhor Presidente da República, no Grau de Comendador.
Medalha do Mérito Mauá- Grau: Cruz
de Mauá, concedida pelo Ministro dos
Transportes.
Participação em Congressos, Simpósios
e Reuniões:
Círculo de Estudos Hospitalares:
Conferência sobre o tema: "Controle
em Hospital."
Congresso dos Servidores Públicos em
São Paulo:
Conferência sobre Administração de
Pessoal.
Reunião do Centro de Estudos do BSE:
Conferência sobre Administração de
Pessoal.
Reunião de Diretores de Hospitais da
Guanabara:

Medalha 1lo Pacificador - concedida
pelo Ministro do Exército, como homenagem especial pelos excepcionais serviços
prestados, no cumprimento de suas atribuições, não medindo esforços para o êxito conjunto dos trabalhos entre o Departamento Administrativo do Pessoal Civil
e o Exército.
Grau de Grande Oficial da Ordem de
Rio Branoo - concedido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Conferência sobre o tema: "Problemas
rde Pessoal."
Reunião na Assoeiação Brasileira de
Técnicos de Administração:

Grau de Alta Distinção da Ordem do
Mérito Judiciário Militar - concedido
pelo Oonselho da Ordem.
CDmenda do Mérito Universitário da
Universidade Federal Rural de Pr.mambuoo.
Grau de Comendador da Ordem do
Mérito de Brasília - concedida pelo Excelentissimo Senhor Governador do Distrito Federal.
Título de Cidadão Carioca - concedido
pela Riesolução n. 0 885/72, da Assembléia
Legislativa do Estado da Guanabara.

Palestra: "A AdminiStração de Pessoal
e a Reforma .1\donúnistrativa." - Vitória,
janeiro de 1970.
Semana do Ministério Público:
Palestra: "O DASP e a Reforma AdmlnlstratdV'a." - Brasília, ,'abril de 1970
(Publicada na Revista do Serviço Público, vol. 105, n.o 1 - janeiro/abril 1970).
Terceira Reunião da Comissão de Coordenação do Ministério do Interior:
Palestra sobre o tema: "O Sistema de
Pessoal Civil." - Janeiro, 1972.

Medalha "Mérito Santos-Dumont" concedida pelo Senhor Ministro da Aeronáutica.

Palestra na Inspetoria-Geral de Finanças - MF - 13-5-71 - "Implantação da Nova Política de Pessoal."

Palestra: "Uma experiência em Administração de Pessoal." (1969)
Reunião com o Governador do Estado
do Espírito Santo e seu "stafr' por ocasião da implantação dos tmbalhOs da
Reforma Administrativa Estadual:

-13"A Ação do Governo na Administração
de Pessoal" - Comissão do Serviço Público - C.D. - 14-10-71 - Publicado
na Revista do Serviço Público n.0 3
Vol. 106/71.
Ministério do Interior- 24-1-72.
"Diretrizes da Nova Política de Pessoal".
O Serviço Público - O Funcionário Palestra na II Reunião das Organizacães Rodoviárias - Reunião da InternaÍional Road Federatlon - 21-9-72.
Dia 20-3-73 - "Sistema de Pessoal"
-· Ministério do Interior.
"Organização e Métodos na Administração Pública" - Escola Nacional de
Informações - 12-3-73.
Palestra - Curso de Treinamento para o Sistema de Planejamento.
27-8-73 - Tema: Principais Objetlvos e Problemáticas do DASP.
1.° Ciclo de Palestras - COCITEF Comissão de Coordenação e Implementação de Técnicas Financeiras - MF
- MINIPLAN.
Tema: Política de Pessoal - no dia
21-8-73.
"Política de Pessoal para o Desenvolvimento" - Academia Nacional de Polícia - 21-9-73.
Elogios:
Carta da Diretoria da. Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do DASP, dirigida à Comissão Consultiva de Administração Pública, em 22-3-55 - Elogiado
pelo ótimo aproveitamento no curso de
Administração de Pessoal, e demonstração de visão prática e seriedade na
apreciação dos problemas ligados a esse ramo de estudos, e, ainda, pela realização de pesquisas relacionadas com a
elaboração de um Plano de Treinamento
de Chefes.
Carta do Chefe da Seção de Treinamento do DASP, dirigida à Comissão
Consultiva de Administração Pública,
em 24 de março de 1955 - Elogiado pela prestação de "inestimável" colaboração na organização de um Plano de Treinamento de Chefes, mercê da experiência adquirida nas várias funções de chefia que já desempenhou, aliada aos conhecimentos das seguintes disciplinas,

cursadas na Escola Brasileira de Administração Pública: Organização e Métodos, Administração de Pessoal, Método e Pesquisas, Relações Públicas e Administração Geral", e ainda pelo "elevado senso prático, capacitando-o a
adaptar, com presteza e oportunidade,
teorias e soluções conhecidas a novos
problemas".
"0 Globo" e "Correio da Manhã", de
5-10-55 - elogiado pelo Presidente do
IP ASE, em entrevista concedida à Imprensa desta Capital, pela colaboração
prestada na elaboração do anteprojeto
de lei enviada ao Congresso Nacional,
relativo ao Plano de Previdência.

Boletim do IPASE n.0 625, de 18-7-56
-Elogiado pelo Sr. Presidente do IPASE
no processo HSE-5. 944/56 "pela demonstração de perfeita compreensão dos deveres funcionais, aliada ao espírito de
iniciativa e de superior cooperação com
a administração da entidade a que serve,
procedimento que o coloca em situação
exemplar e digna de ser Imitada".
Ordem de Serviço n.0 34, de 10-4-57 do Sr. Dlretor do Hospital dos Servidores do Estado - Elogiado pela demonstração inequívoca de espírito de empreendimento, alto senso. de responsabilidade, elevada capacidade profissional
e perfeita noção de cumprimento dos
seus deveres, dada por ocasião do levantamento de dados e Implantação da
simplificação das rotinas da ficha financeira e desconto de Imposto de Renda na Fonte.
Portaria n.0 1.126, de 1.0 -7-58 - do Sr.
Presidente do IPASE - Elogiado pela
exemplar consciência das· responsabilidades com que sempre se conduziu no
trato dos assuntos atinentes ao exercício das respectivas funções, como membro da Comissão Especial de Obras em
Brasília.
Portaria n.0 1.127, de 1.0 -7-58 - do Sr.
Presidente do IP ASE - Elogiado pela
exemplar consciência das responsabilidades que lhe foram atribuídas como
membro da Comissão de Estudos e Planejamento, desincumbindo-se dos complexos encargos que lhes foram cometidos, com inteligência, decisão, zelo e espirita público .
Ofício n.0 309, de 23-7-64 - IPM/
IPASE/HSE - Consigna seu agradecimento ao servidor, cuja competência
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que seu trabalho é apreciado; colaborou
de forma indelével para que os misteres
da Subcomissão não sofressem solução
de continuidade. (B.I. n.0 141, de 30 de
julho de 1964.)
(A Comissão de Finanças.)

MENSAGEM
N.O 85, de 1974

3. Cargos Atuais
3.1 Presidente da Central de Medicamentos (Comissão)

3. 2 Técnico de Administração, Nível
III do P e t rói e o Brasileiro S/A -PETROBRAS.
4. Funções Exercidas:

(N.0 45/74, na origem)

4. 1 Ingressou no Serviço Público como
Auxiliar de Escritório em 1938.

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:

4. 2 Assistente do Pessoal do DASP em
1942.

Nos termos do art. 42, item III, e § 3.0
do art. 72 da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Sr. Wilson
de Souza Aguiar para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da
União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Agriplno Filho.

4. 3 Secretário do Conselho de Administração do Pessoal em funcionamento
no DASP no ano de 1943.

Os méritos do Sr. Wilson de Souza
Aguiar, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam do anexo Curriculum
Vitae.
Brasília, em 1.0 de março de 1974. Emílio G. Mediei.
"CURRICULUM VITAE"
WILSON DE SOUZA AGUIAR
1. Filiação: João José de Aguiar Jú-

nior

Malvina de Souza Aguiar
Local de Nascimento: Manaus- Amazonas
Data de Nascimento: 31 de julho de
1917

4. 5 Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DASP - 1946.
4. 6 Chefe da Seção de Classificação
de Cargos do DASP - 1946/1947.
4. 7 Chefe do Serviço de Pessoal do
Hospital dos Servidores do Estado
IPASE- 1947 a 1951.
4. 8 Em exercício na Presidência da
República - 1951 a 1954.
4. 9 Diretor do Serviço de Colocação e
Encaminhamento de Trabalhadores do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
4 .10 Chefe da Divisão de Administração do Hospital dos Servidores do Estado - IPASE - 1954 a 1955,

4.11 Diretor, em exercício, do Hospital dos Servidores do F..stado - IPASE
-.1955.

2. Escolaridade:
2. 1 Nível Primário: Grupo Escolar Antônio Bltencourt - Manaus - Amazonas - Conclusão 1929.
2. 2 Nível Secundário e Pré-Universitário: Ginásio Amazonense Pedro II Manaus - Amazonas - Conclusão 1937.
2.3 Nível Universitário

2. 3. 1 Economista CREP - 1J.IL Região.

4. 4 Secretário do Conselho de Administração Geral em funcionamento no
DASP no ano de 1946.

Registro n.O 234

2. 3. 2 Técnico de Administração - Registro n. 0 69- CRTA- .J.IL Região e 531
- CFTA.

4.12 Membro do Conselho Técnico do
Hospital dos Servidores do Estado - 1954
-

1955.
4 .13 Chefe da Seção de Organização

da Divisão de Orçamento do DASP -1955 a 1956,
4.14 Tesoureiro da Sociedade Brasileira de Administração -- 1956.
4.15 Diretor do Serviço de Administração do DASP - 1956 a 1957.
4.16 Dlretor do Departamento de Administração do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização - 1057/58.

-154.17 Diretor Tesoureiro, em substituição, do Instituto Nacional de Imigração
e Colonização - 1957.
4.18 Assessor da Assessoria-Geral do
Pessoal da PETROBRAS - 1958.
4.19 Chefe do Departamento de Pessoal da Região de Produção da Bahia PETROBRAS- 1958 a 1960.
4.20 Chefe da Divisão de Relações Industriais da Refinaria Landulfo Alves PETROBRAS - .1961.
4.21 Chefe do Setor de Relações Humanas e Bem-estar Social da Assessoria
Geral de Pessoal da PETROBRAS 1961 a 1962.
4.22 Chefe da Divisão de Administração da Obra de Construção do Oleoduto
Rio-Belo Horizonte - PETROBRAS 1962 a 1965.
4.23 Chefe da Divisão de Administração do Departamento de Transporte da
PETROBRAS - 1965.
4.24 Membro da Comissão que elaborou o Manual de Pessoal da PETROBRAS
(Resolução 42/64).
4.25 Chefe do Serviço Central do Pessoal da PETROBRAS - 1965 a 1967.
4. 26 Coordenador da Comissão de Administração de Pessoal da PETROBRAS
- 1965 a 1967.
4. 27 Assistente Técnico Administrativo - Senior da PETROBRAS - 1968 a
1967.
4. 28 Diretor-Geral do Departamento
de Administração do Ministério das Minas e Energia - 1967 a 1969.
4. 29 Inspetor-Geral de Finanças do
Ministério das Minas e Energia - 1968
a 1969 (respondendo).
4. 30 Membro do Conselho Fiscal da
Companhia Vale do Rio Doce - 1968 a
1969.
4.31 Inspetor-Geral de Finanças do
Ministério do Interior - de fevereiro de
1969 a setembro de 1971.
4. 32 Diretor-Geral do Departamento de
Administração do Ministério do Interior
- de fevereiro de 1969 a setembro de
1971 (Respondendo) .
4.33 Membro da Junta Interventora do
Conselho Regional de Técnico de Administração (1." Região) - 1960 a 1971.

4.34 Presidente da Junta Interventora do Conselho Federal de Técnicos de
Administração - de junho de 1971 a fevereiro de 1972.
4. 35 Consultor Científico (Administração e Economia Médica da Diretoria de
Saúde da Aeronáutica) - 1972.
5. Cursos de Espeeialização:
5 .1 Organização e Administração de
Escritório - Professor White.

5.2 Direito Administrativo e Organização de Serviços - Professor Lúcio Bitencourt.
5.3 Psicologia das Relações Humanas
no Trabalho - Professor Milton Campos.
5.4 Extensão sobre Administração de
Pessoal.
5.5 TWI - 3 fases - Faculdade de
Engenharia da Universidade do Rio de
Janeiro.
5.6 Curso de Análise Ocupacional PUC- PETROBRAS.
5. 7 Curso de Psicologia nas Atividades
de Pessoal - Professor Mira y Lopes.
5. 8 Seminário de Administração Geral
para Chefes - PETROBRAS.
5. 9 Problemas Psicológicos da Direção
de Pessoal - PETROBRAS.
5.10 Seminário sobre Orçamento e Administração Financeira (Ministério do
Planejamento e Coordenação-Geral).
6. Cargos Efetivos Exercidos no Serviço Público Federal:
6.1 Auxlllar de Escritório - MVOP
6. 2 Assistente Pessoal - DASP
6. 3 Assistente de Administração DASP
6. 4 Técnico de Adiministração - DASP
6. 5 Técnico de Administração da
PETROBRAS (Cargo efetivo atual) .
7. Concursos a que se submeteu, logrando aprovação:
7 .1 Assistente de Pessoal DASP
7. 2 Assistente de Pessoal DASP

1941
1942

-167. 3 Assistente de Pessoal
DASP

1943 --

tração do Ministério das Minas e Energia.

7. 4 Assistente de Pessoal
1944 DASP
7. 5 Concurso de Título para Professor
de Introdução a Administração de Empresas (Faculdade de Administração de
Empresas do Distrito Federal) .

8.15 Curso de Preparação sobre Organização e Métodos, para candidatos à
prova de habilitação de Assistente de
Administração da Região de Produção
da Bahia - PETROBRAS.

8. Trabalhos Efetuados:
8.1 Organização dos Quadros de Pessoal das Caixas Econômicas do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Bahia
e Pernambuco.
8. 2 Organização dos Quadros de Pessoal dos Estados de Santa Catarina e
Amazonas.

8. 3 Estrutura Funcional e Regimento
do Hospital dos Servidores do Estado IPASE.

8.4 Quadro de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado - IP ASE.
8. 5 Reestruturação Funcional do Departamento de Administração do Instituto Nacional de Imigração e Colonização.

8. 6 Organização do Departamento de
Pessoal da Região de Produção da Bahia
- PETROBRAS.

8.16 Plano de Apoio Administrativo para Construção do Oleoduto Rio-Belo
Horizonte e sua execução.

8 .17 Estudos para Unificação da Assistência Médico-Social dos antigos Institutos de Previdência.
9. Diplomas e Condecorações

9. 1 Diploma por Serviços Relevantes
Prestados ao Hospital dos Servidores do
Estado: "em Benefício da Saúde do Serviço Público Federal".
9. 2 Diploma por Bons Serviços Prestados à PETROBRAS.

9.3 Ordem de Rio Branco, no Grau de
Comendador.
9. 4 Medalha de Honra da Inconfidência.
9.5 Ordem do Mérito do Trabalho.
(A Comissão de Finanças.)

MENSAGEM
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8. 7 Reestruturação da Divisão de Relações Industriais da Refinaria Landulfo
Alves- PETROBRAS.

(N.• 55/74, na origem)

8.8 Implantação das atividades de ~s
sistência Médico-Social da PETROBRAS.

Excelentíssimo Senhores Membros do
Senado Federal:

8. 9 Organização do Regimento da
Obra de Construção do Oleoduto RioBelo Horizonte.

De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do
Diplomata Mur!llo Gurgel Valente, Embaixador junto ao Reino da Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao
Emirado do Kuwait, nos termos do Decreto n.o 56.908, de 29 de setembro de
1965.

8 .10 Reorganização do Serviço de Pessoal da PETROBRAS.
8.11 Implantação do Sistema de Seleção Competitiva na PETROBRAS (Si§tema do Mérito) com apoio de seu entao
Presidente Marechal Ademar de Queiroz.
8.12 Implantação da Divisão de Treinamento da PETROBRAS.
8.13 Implantação dos trabalhos que
orientaram a criação da Fundação de
Seguridade Social da PETROBRAS
PETROS-SOCIAL.
8.14 Implantação da Reforma Admi. do
de
~-

2. Os méritos do Senhor Embaixador
Mur!llo Gurgel Valente, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasílla, em to de março de 1974. Emílio G. Médici.
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17- Chefe do SEPRO em Madrid, 1962.
- Membro da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Espanha, Madrid,
1962.
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 3 de novembro de 1925. Estagiário - Primeiro-Secretário da Embaixada em
Tóquio, 1963 a 1964.
nas Nações Unidas, 1950. Bacharel em
Direito, pela Faculdade de Direito do Rio - Encarregado de Negócios em Tóquio,
de Janeiro, 1952. Diplomado pelo Insti1963 a 1964.
tuto Rio-Branco no Curso de Aperfeiçoa- Membro da Missão para Negociação
mento de Diplomatas.
do Acordo com o Japão sobre reesca- Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso
lonamento da dívida externa, 1964.
de Preparação à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1950. - Chefe do SEPRO em Tóquio, 1964.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em
- Terceiro-Secretário da Embaixada em
Talpei, 1965 a 1966.
Ottawa, 1952 a 1954.
- Encarregado de Negócios em Taipei,
- Vice-Cônsul em Glasgow, 1954 a 1955.
1965 a 1966.
- Encarregado do Consulado em Glas- - Encarregado de Negócios em Bangkok,
gow, 1954.
1965,
- Promovido a Cônsul de Segunda Clas- - Membro da Missão Especial às solese, por antigüidade, 1955.
nidades de posse do Presidente da
China,
1966.
- Cônsul em Glasgow, 1955 a 1956.
- Segundo-Secretário da Embaixada em - Conselheiro, 1967.
Santiago, 1956 a 1958.
- Chefe da Divisão de Transportes e
Comunicações, 1968 a 1969.
- Representante do Brasil no IV Período
de Sessões do Comitê Econômlco da - Delegado do Brasil à XVI Assembléia
Comissão Econômica para a América
da Organização da Aviação Civil InLatina (CEPAL), Santiago, 1958.
ternacional (OACI>, Buenos Aires, em
1968.
- Membro da Seção Brasileira à Reunião da Comissão Mista Brasil-Chile, - Subchefe da Delegação do Brasil às
Negociações para o Ajuste sobre
Santiago, 1958.
transportes marítimos, Buenos Aires,
- Membro da Delegação do Brasil ao
1968.
VIII Período de Sessões e ao II Período de Sessões do Comitê de Comér- - Representante do MRE na Oomlssão
de Estudos Relativos à Navegação
cio da CEPAL, Panamá, 1959.
Aérea Internacional (CERNA!), 1968.
- Oficial do Gabinete do Ministro da
Membro da Delegação do Brasil à
Justiça e Negócios Interiores, 1959 a
Reunião para Regulamentação do
1960.
Convênio sobre Transportes por Agua,
da Associação Latino-Americana de
- Chefe do Setor de Recepção e RepreLivre Comércio (ALALC), Montevidéu,
sentação do Gabinete do Ministro da
1968.
Justiça, 1959 a 1960.
- Delegado do Brasil às Conversações
- Segundo-Secretário da Embaixada em
sobre Problemas Marítimos, 1969.
Madrid, 1960 a 1961.
- Promovido a Ministro de Segunda
- Representante do Brasil nas soleniClasse, por merecimento, 1969.
dades de inauguração da Primeira
Feira Ibero-Americana, Sevilha, 1961. - Representante do MRE no Conselho
Nacional de Telecomunicações, 1969. ·
- Chefe Substituto do Serviço de Pro- - Ministro-Conselheiro da Delegação em
paganda e Expansão Comercial .....
Genebra, 1969 a 1971.
(SEPRO), Madrid, 1961.
-- Delegado do Brasil à IV Sessão do
-- Promovido a Primeiro-Secretário, por
Comitê de Transportes Marítimos da
merecimento, 1961.
Conferência das Nações Unidas para
o Comércio e Desenvolvimento
- Primeiro-Secretário da Embaixada em
(UNCTAD), Genebra, 1970.
Madrid, 1961 a 1963.
"CURRIOULUM VITAE" DO
EMBAIXADOR MURILLO
GURGEL VALENTE
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Delegado do Brasil à Reunião da Organização Consultiva Intergovernamental Marítima (IMCO), sobre
Transporte Intermodal, Londres, 1971.
Chefe da Delegação do Brasil à II
Sessão do Grupo de Trabalho sobre
Legislação Marítima Internacional da
UNCTAD, Genebra, 1971.
Cônsul-Geral em Los Angeles, 1971 a
1973.
Embaixador em Jeddah, 1973 a 1974.

O Embaixador Murillo Gurgel Valente,
nesta data, encontra-se no exercício da
função de Embaixador do Brasil em
Jeddah.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 22 de fevereiro de 1974. Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão
do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N.o 87, de 1974
(N.• G0/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do
Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República
do Líbano, nos termos dos arts. 22 e 23
da Lei n.o 3.917, de 14 de julho de 1961.
Os méritos do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, que me Induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 1,0 de março de 1974. Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE" DO
EMBAIXADOR JORGE D'ESCRAGNOLLE TAUNAY
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara,
15 de dezembro de 1917. Diplomado pelo
Institutn Rio-Branco, no Curso de Prática Consular. Membro da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro.
· de • ·

-

Assessor da Comissão Preparatória
das Comemorações do Centenário do
Barão do Rio-Branco, 1944.

-

Membro da I Comissão Técnica de
Geografia do X Congresso Brasileiro
de Geografia, Rio de Janeiro, 1944.
Chefe do Arquivo Histórico, 1945.
Encarregado dos trabalhos de edição
das "Obras do Barão do Rio-Branco",
1946.
Oficial do Gabinete do Ministro de
Estado, 1946.
Secretário, interino, da Comissão de
Estudos de Textos da História do Brasil, 1946.
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do Presidente da
Argentina, 1946.
Vice-Cônsul em Paris, 1947 a 1949.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1949.
Segundo-Secretário da Embaixada em
Copenhague, 1949 a 1952.
Encarregado de Negócios em Copenhague, 1950 e 1951.
Membro da Delegação do Brasil a VI
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), Paris, 1951.
Secretário do Conselho de Imigração
e Colonização, 1952.
Membro da Comissão de Estudos de
Textos de História do Brasil, 1952 e
1960.
Oficial de Gabinete do Ministro de
Estado, 1953.
Membro do Conselho de Imigração e
Colonização, 1953.
Representante do MRE junto à Comissão de Localização da Nova Capital Federal, 1953.
A disposição do Conselho de Imigração e Colonização para estudos e planejamento de projetas de imigração
e colonização, 1953.

-

-

Promovido a Primeiro-Secretário, por
merecimento, 1953.
- Primeiro-Secretário da Embaixada no
México, 1954 a 1956.
- Encarregado de Negócios no México,
1954 e 1955.
- Delegado da Associação de Pais de
junto ao II ConF ·· · do ·

'
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- 191gresso de Pais de Familla, México,
1955.

- Delegado do Brasil à VI Assembléia
Panamerlcana de Geografia e História, México, 1955.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em
Buenos Aires, 1956 a 1957.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em
Lima, 1957 a 1959.
- Encarregado de Negócios em Lima,
1958.

- Chefe Substituto da Divisão Cultural,
1959.
- A disposição do Presidente do México, em visita ao Brasil, 1960.

- Representante do MRE na Comissão
de Acordos Culturais, 1960.
- Consultor Cultural da Comissão Permanente para a Aplicação do Tratado de Amizade e Consulta entre o
Brasil e Portugal (CTAP), 1960.
- Membro da Comissão Organizadora da
VII Assembléia-Geral do Instituto Panamerlcano de Geografia e História,
Rio de Janeiro, 1961.
- Chefe da Divisão de Imigração, 1961.
- Membro da Comissão de Revisão do
Regulamento de Passaportes, 1961.
- Delegado do Brasil à XVII Sessão da
Comissão Executiva e XIV Sessão
do Conselho do Comitê Intergovernamental para as Migrações Européias
(CIMEl, Genebra, 1961.
- Representante do MRE no Grupo de
Trabalho do Ministério da Agricultura para exame de diretrlzes de ação
para estabelecimento de politica agrícola no Brasil, 1961.
- Chefe da Divisão do Pessoal, 1961.
- Promovido a Ministro de Segunda
Classe, por merecimento, 1961.
- Cônsul-Geral em Barcelona, 1962 a
1963.

- Cônsul-Geral em Montevidéu, 1963 a
1966.

- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião dos Países Latino-Americanos
membros do Comitê Intergovemamental para Migração Européias ...
(CIME), Montevidéu, 1965.
- Ministro Plenipotenciário em Pretória,
1966 a 1969.

- Representante do Brasil na celebração da Independência da República
de Betswana, 1966.
- Representante do Brasil na Feira de
Joanesburgo, 1967.
- Chefe do Cerimonial do MRE, 1969.
- Chefe do Cerimonial da Presidência
da República, 1969 a 1974.
- Promovido a Ministro de Primeira
Classe, por merecimento, 1970.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 22 de fevereiro de 1974. Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão do
Pessoal.
(A Comissão !le Relações E:z:terwres.)

MENSAGEM
N.o 88, de 1974
(N. 0 61/74, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), e nos termos dos arts.
22 e 23, § 1.0, da Lei n.0 3.917, de 14
de julho de 1961, tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do
Senhor Carlos Alberto da Fontoura, General-de-Divisão, para exercer a função,
em comissão, de Embaixador do Brasil
junto à República Portuguesa.
Os méritos do General Carlos Alberto
da Fontoura, que me Induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa Informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasilla, em 1.0 de março de 1974. Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE" DO
GENERAL-DE-DIVISAO
CARLOS ALBERTO DA FONTOURA
Nascido em 23 de setembro de 1912.
Sentou praça no Exército, 1931. Curso da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Curso da Escola de Estado-Maior. Curso
de Comando e Estado-Maior (Command
and General Staff officer Course). Curso
de The Army Command and General
Staff College, EUA. Ordem do Mérito Naval, Ordem do Mérito Militar, Ordem do
Mérito Aeronáutico, Ordem de Rio-Branco, Medalha Militar, Medalha do Pacificador, Medalha do Mérito Santos-Dumont, Medalha Mérito Tamandaré, Ordem Militar de Cristo.

t\
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-20- Aspirante-a-Oficial, janeiro de 1934.
- Segundo-Tenente da Arma de Cavalaria, agosto de 1934.
- Primeiro-Tenente, 1936.
- Capitão, 1943.
- Major, 1951.
- Tenente-Coronel, julho de 1954.
- Coronel, 1961.
- General-de-Brigada, 1966.
- General-de-Divisão, 1971.
- Chefe do Serviço Nacional de Informações, 1969 a 1974.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 22 de fevereiro de 1974. Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão do
Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N.o 89, de 1974
(N. 0 62/'14, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), tenho a honra de
submeter à aprovação de Vvssas Excelências a escolha que desejo fazer do
Sr. Jorge de Carvalho e Silva, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Itália, nos termos dos arts. 22 e 23 da
Lei n.0 3. 917, de 14 de julho de 1961.
Os méritos do Sr. Jorge de Carvalho e
Silva, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, em 1.0 de março de 1974. Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE" DO
EMBAIXADOR JORGE DE
CARVALHO E SILVA
Nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro,
6 de agosto de 1918. Diplomado pelo
Instituto Rio-Branco, no Curso de Italiano.
- Consul de Terceira Classe, po:: concurso, 1940.
- Secretário do. Comissão junto à De- da
· - de ·

para a Defesa Política do Continente,
1943.
- Vice-Cônsul em Portland, 1944 a 1945.
- Vice-Cônsul em Glasgow, 1945.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1945.
-Cônsul-Adjunto em Glasgow, 1945 a
1947.
- Encarregado do Consulado em Glasgow, 1945 a 1947.
- Segundo-Secretário da Embaixada
em Washington, 1947 a 1950.
- Membro da Delegação do Brasil à
Sessão Especial do Conselho Internacional do Trigo, Washington, 1948.
- Delegado do Brasil no Grupo de Trabalho do Conselho da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAOl, 1949.
- Ministro da Delegação do Brasil à
Conferência Internacional do Trigo,
Washington, 1949.
- Membro da Delegação do Brasil à
Sessão Extraordinária do Conselho
Interamericano Econômico e Social
(CIES), 1950.
·- Oficial do Gabinete do Ministro de
Estado, 1950 e 1951.
- Segundo-Secretário da Embaixada em
Paris, 1953.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por
merecimento, 1953.
- Primeiro-Secretário da Embaixada
em Paris, 1953 a 1955.
- Primeiro-Secretário da Embaixada
em Roma, 1955 a 1958.
- Chefe Substituto da Divisão Política,
1959.
- Secretário da Seção de Segurança
Nacional, 1959.
- Membro da Comissão de Organização
da Visita do Presidente da Indonésia, 1959.
- A disposição do Presidente da Indonésia, em visita ao Brasil, 1959.
- Conselheiro, 1959.
- Chefe da Divisão Econômica da Europa, Asla, Afrlca e Oceania, 1959.
- Chefe da Divisão Comercial, 1959.
- Delegado do Brasil nas negociações
conclusão de Ajuste de Comércio

I
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e Pagamentos entre o Brasil e o
Japão, 1960.
Presidente-Substituto da Comissão
Executiva Brasileira de Intercâmbio
de Produtos do Brasil e da União Soviética (CEBRUS), 1960.
Delegado do Brasil nas negociações
com a Polônla para conclusão de
Acordo substitutivo do Ajuste de Pagamento e do Acordo Comercial de
1954-1960.
Vice-Presldente da Seção Brasileira
da Comissão Mista Brasll-Polônla,
1960.
Membro da Delegação do Brasil nas
negociações do Acordo de Comércio e
Pagamento com a Checoslováquia,
1960.
Chefe-Adjunto do Departamento Económico e Comercial, 1961.
Membro da Comissão de Organização
do Programa do Encontro dos Presidentes do Brasil e da Itália, 1961.
Presidente da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Espanha, 1961.
Presidente da Comissão Executiva
Brasileira de Intercâmbio de Produtos do Brasil e da União Soviética
(CEBRUS), 1961.
Promovido a Ministro de Segunda
Classe, por merecimento, 1961.
Chefe da Divisão da Europa Oriental,
1961 a 1962.
Presidente do Grupo de Trabalho de
Estudo das relações econôm!cas e comerciais entre o Brasil e a Iugoslávia,
1961.
Ministro-Conselheiro da Embaixada
em Bonn, 1962 a 1963.
Ministro-Conselheiro da Embaixada
em Washington, 1963 a 1966.
Encarregado de Negócios em WashIngton, 1963, 1964 e 1965.
Embaixador em Bogotá, 1966 a 1969.
Promovido a Ministro de Primeira
Classe, por merecimento, 1966.
Secretário-Geral de Política Exterior,
1969 a 1973.
Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1973 a 1974.
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Interino, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974.

- Chefe da Delegação do Brasil na Segunda Reunião Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Científica e Tecnológica, Brasília, 1972.
- Chefe da Delegação do Brasil na
Reunião Ministerial do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT), Tóquio, 1973.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 22 de fevereiro de 1974. Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão
do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFíCIOS
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
- N. 0 S/1174 (n. 0 37/73-P/MC, na origem), de 5-12-73, encaminhando ao
Senado Federal cópia da petição Inicial e do acórdão proferido pelo STF
nos autos da Representação n.0 873,
do Estado de Mato Grosso, o qual declarou a inconstitucionalidade das
palavras "e um Escrivão de Paz", contidas no caput do art. 71 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
- N.0 S/2/74 (n.O 38/73-P/MC, na origem), de 5-12-73, encaminhando ao
Senado Federal cópia da petição Inicial e do acórdão proferido pelo STF
nos autos da Representação n.0 887,
do Estado de Mato Grosso, o qual declarou a Inconstitucionalidade do art.
2. 0 , da letra f, da Lei n. 0 ·3.146, de
17-12-71, do Estado de Mato Grosso,
com a redação da Lei n.0 3.194, de
22-6-72, do mesmo Estado.
-

N.o S/3/74 (n. 0 39/73-P/MC, na ori-

-

N.o S/4174 (n.o 40/73-P/MC, na ori-

gem), de 5-12-73, encaminhando ao
Senado Federal cópia da petição inicial e do acórdão proferido pelo STF
nos autos da Representação n. 0 888,
do Estado de Mato Grosso, o qual declarou a Inconstitucionalidade do art.
121, Inciso III, da Constituição daquele Estado, na redação dada pela
Emenda Constitucional n. 0 6, de
13-4-72.
gem), de 5-12-73, encaminhando ao
Senado Federal cópia da petição Inicial e do acórdão proferido pelo STF
nos autos da Representação n.0 892,
do Estado do Rio Grande do Sul, o

-22qual declarou a Inconstitucionalidade
do art. 192, caput, e do parágrafo único do mesmo artigo, as expressões
"sofrer acidente ou", na redação da
Emenda Constitucional n.0 2, de
30-6-72.
- N.0 S/5174 (n.0 35/73-P/MC, na origem), de 17-12-73, encaminhando ao
Senado Federal cópias das notas taquigráflcas e do acórdão proferido
pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n.0 73.809, do Estado de
Goiás, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei n.0
7 .250, de 21-11-68, daquele Estado.
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINARIO
PARA OS ASSUNTOS DO GABINETE
CIVIL
- N.0 007-SAP/74, de 4 de janeiro, comunicando o recebimento de autógrafo referente ao Projeto de Lei da Câmara n;o 121, de 1973 (n.0 1.375-C/73,
na Casa de origem), que dispõe sobre
a isenção da multa prevista pelo art.
8.o da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho
de 1965, que "Institui o Código Eleitoral" e acrescenta parágrafo ao seu
art. 47, e dá outras providências, promulgado pelo Presidente do Senado
Federal.
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado
autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 1, de 1974
(N.• 1.287-D/73, na Casa de origem)

Institui a data de 3 de maio como
o Dia do Parlamento.

o Congresso

Nacional decreta:

Art. 1.o - É instituída a data de 3 de
maio como o Dia do Parlamento, destinada a comemorar a instalação da primeira Assembléia Constituinte e a criação do Poder Legislativo no Brasil.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(As Comissões de Constituição e Jusde
• e

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 2, de 1974
(N.•

1':~.07-B/73,

na Casa de origem)

Estabelece área de atuação da
SUDENE.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Considerar-se área de atuação da SUDENE todo o território dos
Municípios de Manga, São Francisco e
Januárla, já incluídos na zona denominada Polígono das Secas.
Art. 2. 0

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

(A Comissão de Assuntos Regionais.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 1, de 1974
(N.• 136-A/73, na Câmara dos Deputados)

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS - e Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA - relativas ao exercício de 1969.

o Congresso

Nacional decreta:

Art. 1.o - São aprovadas as contas
prestadas pela Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS - e Petrobrás Química
S.A. - PETROQUISA -, relativas ao
exercício de 1969, de conformidade com o
parágmfo único do art. 32 da Lei n.0
2.004, de 3 de outubro de 1953, e do Decreto n.0 61.981, de 28 de dezembro de
1967.
Art. 2.o- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(A Comissão de Finanças.)

DO SR. !.O-SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Comunicando a aprovação de matéria e
o seu envio à sanção:
- N.o 376-A, de 4 de dezembro de 1973,
comunicando a aprovação da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 65/73 (n.0 1.509-E/73. na
Casa de origem), que "dispõe sobre a
atlvldade turfistica no Pais e dá outras providências". (Projeto enviado à
sançao em 4-12-73.)
- N.o 379, de
. 5ade dezembro
- . de 1973, co. .

I
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-23constantes do item 1, letras a e b, e
mais os arts. 238, 265 e 268 (item 2
letra a); item 2, letra b, e item 2 le~
tra c; a rejeição das emendas constantes do item 2, letras a, b e c, ressalvada a parte destacada que foi
aprovada; e a aprovação do item 3
<mantidos os arts. 48, 128 e 268 do
art. 1.0 do Projeto da Câmara e mais
o 3JI't. 2. 0 do· mesmo projeto) do substitutivo dessa Casa do Congresso Nacional ao Projeto de Lei da Câmalla
n.0 58/73 (n. 0 1.457-C, de 1973, na Casa
de origem), que "altera dispositivos do
Decreto-Lei n. 0 1.004, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código
Penal". (Projeto enviado à sanção em
5-12-73.)
- N.0 380, de 5 de dezembro de 1973 comunicando a apl'OVação da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 85/73 (n.0 1.594-C/73, na
Casa de origem). que "altera a Lei
n.O 5.662, de 21 de junho de 1971, que
transforma o Banco Nacional do D.esenvolvimento Econômico (BNDE) em
empresa pública e dá outras providências". <Projeto enviado à sanção
em 5-12-73.)
- N.0 381, de 5 de dezembro de 1973
comunicando a aprovação da emendá
do Senado a.o Projeto de Lei da Câmara n. 0 111/73 (n.o 2.285-E/70, na
Oasa de origem), que "dispõe sobre
prazo de prescrição do direito de pleitear judicialmente por inobservância
do Estatuto do Trabalhador Rural"
Projeto enviado à sanção em 5 de de~
zembro de 1973.)
- N.0 382, de 10 de dezembro de 1973
comooioando a aprovação das emen~
das do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 56/73 (n. 0 1.346-D/73, na
Casa de origem), que "retifica, sem
ânus, a Lei n.0 5.847, de 7 de dezembro
de 1972, que "estima a Receita e :fixa
a Despesa da União para o Exercício
Filllanceiro de 1973". (Projeto enviado à sanção em 10-12-73.)
- N. 0 384, de 14 de dezembvo de 1973,
comunicando a aprovação· da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 25/73 (n.0 2.267-C/70, na Casa de origem), que "altera a redação
de dispositivos do Decreto-Lei n. o
1.000, de 21 de outubro de 1969, que
dispõe sobre a execução dos serviços
concernentes aos registras públicos
estabelecidos pelo Código Civil e le-

~slaçã9

posterior". (Projeto enviado
a sançao em 14-12-73.)
- N.0 385, de 14 de dezembro de 1973,
comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara· n.0 54/73 (n.o 595/72, na
Casa de origem), que "dispõe sobre a
vetroatividade da opção pelo regime
do Fundo de Garantia do Tempo de
Servi~o, criado pela Lei n. 0 5.107, de
13 de setembro de 1966". (Projeto que
se trrunsformou na Lei n.0 5.958, de 10
de dezembro de 1973.)
- N. 0 386, de 14 de dezembro de 1973
comunicando a sanção e encami~
nhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n.0 55/73 (n.o 1.450/73, na
Oasa de origem), que "dispõe sobre
inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil". (Projeto que se transformou
na Lei n.0 5.960, de 10 de dezembro de
1973.)
- N.0 387, de 14 de dezembro de 1973,
comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara n.o 65/73 (n.o 1.509/73, na
Casa de origem), que "dispõe sobre a
atividade turfística no P.aís e dá outras providências". (Projeto que se
tramformou na Lei n.0 5.971, de
11-12-73.)
- N.0 388, de 14 de de.1embro de 1973,
comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto ·de Lel da
Câmara n. 0 74/73 (n.o 1.542/73, na
Casa cie origem), que "fixa os vencimentos dos cargos do Grupo-Serviços
Jurídicos, e dá outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei
n. 0 5.968, de 11-12-73.)
- N.0 389, de 14 de dezembro de 1973,
comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do
Senado n.O 118/73 (n. 0 1.676/73, na
Câmara dos Deputados), que "fixa os
valores de vencimentos dos cargos
dos Grupo-Outras At!vidades de Nível Superior e Artesanato, do Quadro
Permanente do Senado Federal e dá
outr11s providências". (Projeto que se
transformou na Lei n.o 5.975, de 12
de dezembro de 1973.)
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES
- N. 0 358/GM/GB de 18-12-73, comunicando a entrega ao tráfego público,
a 6 de dezembro de 1973, de 788 km
de rodovias pavimentadas, integran-

-24tes do Programa de Desenvolvimento
do Centro-Oeste PRODOESTE,
constituindo segmentos entre Cuiabá,
Jatai, e Rio Verde, Rio Verde e Itum~
biara;
-

N.0 14/GM/GB de

18-2~74,

comuni~

cando a entrega oficial ao tráfego,
em 17 de dezembro de 1973, do aces~
so rodoviário à Fazenda Cabangu, local onde nasceu Santos-Dumont,
transformada em Museu pelo Ministério da Aeronáutica, e, a 26 do mesmo mês, o lançamento ao mar do navio cargueiro L/L Equador, que será
utilizado. nas linhas Brasil-Rio da
Prata e portos da América do Sul,
Oceano Pacífico, até à Colômbia via Estreito de Magalhães;
-

N.0 18/GM/GB de 18-2-74, comunicando o lançamento, em 7 de dezem-

bro de 1973, do navio cargueiro
"LLOYD LIVERPOOL", destinado às
linhas internacionais, a 10 do me~mo
mês, o lançamento do navio cargueiro "LLOYD CUIABA", que será utilizado em linhas de cabotagem e internacionais; e, no dia 21, o lançamento do navio cargueiro "EDITH",
destinado à navegação de cabotagem;

-

N.o 21/GM/GB de 18-2-74, comunicando a incorporação, em 11 de janeiro, à frota do Lloyd Brasileiro, do
navio cargueiro LLOYD BAGÉ, no
"pier" da Praça Mauá, destinado ao
transporte de carga geral e frigorificada; a inauguração, em 21 do mesmo mês, do Dique n.o 2, na Ponta
do Caju, GB, e subseqüente início da
soldagem do graneleiro DOCEPOLO;
na mesma ocasião foram batizados os
·cascos dos navios FROTASiRIUS e
FROTAVEGA, em construção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Expediente lido vai à publicação.
<Pausa.)

o

1\. Presidência recebeu as seguintes
Mensagens Presidenciais, submetendo ao
Senado Federal propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que
seJa levantada a proibição contida na
Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal:

-

N.o 75174 (n.o 44/74, na origem), a
fim de que o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul possa elevar para
'
i'
· 1centos e

cinqüenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada;
- N." 76/74 (n.o 45/74, na origem), a
fim de que .a Prefeitura Municipal de
Adamantina (SP) possa elevar em
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, para contratar empréstimo
com a Caixa Econômica do Estado de
São Paulo, destinado .a financiar a
execução de obras de pavimentação
asfáltica de ruas da cidade;
-

N. 0 77/74 (n. 0 46/74, na origem), a

fim de que a Prefeitura Municipal de
Pedreira (SP) possa elevar em Cr$
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada,
para contratar empréstimo com a
Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, destinado a complementar o
valor da indenização a que foi condenaà.a por sentença judicial, pela
desapropriação de um sítio localizado naquela cidade;
- N.0 78174 (n.o 47/74, na origem), a fim
de que a Prefeitura Municipal de
Ipauçu (SP) possa elevar em Cr$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
cruzeiros o montante de sua dívida
consolidada, para contratar empréstimo com a Caixa Econômica de São
Paulo, destinado a financiar os serviços de pavimentação asfáltica de
ruas da cidade;
- N.0 79/74 <n.o 48/74, na origem), a
fim de que o Governo do Estado de
Pernambuco possa elevar em Cr$ ...
30. ooo. ooo,oo <trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, para que possa contratar
empréstimo junto ao mercado financeiro interno, destinado à subscrição
ou integralização do capital social de
sete empresas de economia mista, das
quais é acionista majoritãrio, à realização do pagamento de empréstimos
que contraiu junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A. - BANDE·
PE e, também, à execução de projetas inadiáveis
- N. 0 80/74 (n. 0 49/74, na origem), a
fim de que a Prefeitura Municipal
de São José dos Campos <SP) possa
elevar em Cr$11.500.000,00 <onze milhões e quinhentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada,
para que possa contratar empréstimo junto à rede bancária oficial ou
particular destinado à aquisição e
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instalação de uma usina de tratamento de lixo domiciliar;
- N.0 81/74 (n.O 50/74, na origem), a
fim de que o Governo do Estado de
São Paulo possa elevar em Cr$ ....
600.000.000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, mediante a emissão de
Bónus Rotativas, objetlvando carrear
os recursos necessários ao financiamento de seus programas de Investimentos; e
- N.0 82/74 (n.0 51/74, na origem), a
fim de que a Prefeitura Municipal
de Dourado (SP) possa elevar em Cr$
220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada para contratar empréstimos
com a C.aixa Económica de São Paulo,
destinado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional e
de Previdência Social.
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As matérias serão despachad•as às Comissões de Economia e de Constituição
e Justiça.
Através do Ofício n.o 001-SAP/74, de
2 de janeiro, o Ministro João Leitão de
Abreu restituiu os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n.o 121, de 1973,
que "dispõe sobre a isenção da multa
prevista pelo art. a. o da Lei n.o 4. 737,
de 15 de julho de 1965, que Institui o Código Ele! toral e acrescenta parágrafo ao
art. 47, e dá outras providências", em
virtude de, sobre a matéria, não se haver pronunciado o Senhor Presidente da
República.
De acordo com o disposto no § 5. 0 do
art. 59 da Constituição, esta Presidência promulgou o referido projeto no último dia 2 de janeiro.
O Senhor Ministro do Interior, através do Aviso Ministerial n.o GB/GM
OOC4, de 21 de janeiro do corrente ano,
e que se refere aos Planos de Desenvolvimento financiados pelo Serviço Federal de Habitação, e Urbanismo SERFHAU, encaminhou .ao Senado os Relatórios Preliminares de Angicos, São José do Campestre, São Bento do Norte
- RN, Cuité - PB, e o Plano de Ação
Imediata de Barbacena - MG.
O expediente será remetido à Comissão de Assuntos Regionais.
Sobre a mesa, comunicação da Bancada do Movimento Democrático Bras!-

leiro que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇAO
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, a Bancada do
Movimento Democrático Brasileiro, no
Senado Federal, indica para seu Líder o
Excelentíssimo Senhor Senador Amaral
Peixoto.
Sala das Sessões, 1.0 de março de 1974.
- Nelson Carneiro - Franco Montoro
- Danton Jobim - Adalberto Sena Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
- A Presidência fica ciente. (Pausa.)
Sobre a mesa, outras comunicações
que serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidas as seguintes
COMUNICAÇõES
Brasília, 18 de janeiro de 1974.
Exm. 0 Senhor
Senador Paulo Torres
Dignissimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente
De acordo com o art. 43, letra a, do
Regimento Interno desta Casa, comunico
a Vossa Excelência que me ausentarei
do País, em viagem particular aos Estados Unidos da América, no período de
22 de janeiro a 1.0 de março de 1974.
Aproveito o ensejo para renovar-lhe o
meu elevado ·apreço e distinta consideração. - Luiz Cavalcante, .Senador.
Brasília, 13 de fevereiro de 1974.
Exm. 0 Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta.
Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex." que me ausentare!
do País a partir de 14 do corrente, atendendo a convite do Governo Português,
para uma breve visita àquele País, e em
consonância com a União Parlamentar.
Atenciosamente. - Benjamin Farah.

-26O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura de telex recebido.
É lido o seguinte

TELEX
Senador Paulo Torres
Dignissimo Pres. Senado Federal
Brasilia DF

Tenho a honra me dirigir a Vossa
Excelênda para, nos termos do Regimento Interno, comunicar-lhe que me
afastarei do Pais, por alguns dias, entre
7 e 11 de janeiro 1974, em visita ao Paraguai e Argentina. Respeitosas saudações. - Senador Ney Braga.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)

Sobre a mesa, projeto de lei que será
lido pe1o Sr. 1.-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 1, de 1974
Altera o disposto no § 2.0 do art.
733 do Código do Processo Civil (Leis
n.0 s 5.869, de 11-1-1973, e 5.925, de
1-10-1973) e dá outras providências.

Art. 1,0 - O parágrafo segundo do art.
733 do Código do Processo Civil (Leis
n. 0 s 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e
5.925, de 1.0 de outubro de 1973) passa
a vigorar com a seguinte redação:
"0 cumprimento da pena não exime
o devedor do pagamento das prestações vencidas ou vincendas."

Art. 2. 0 - A presente Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O art. 521 do Código de 1940 dispunha
que "o cumprimento integral da pena de
prisão não eximirá o devedor do pagamento da,s prestações alimentícias
vincendas ou vencidas, mas excluirá a
imposição de nova pena de prisão". Se o
alimentante era funcionário público, civil ou militar, ou empregado de alguma
empresa, excepcionalmente se chegaria

a pleitear sua prisão, para pagamento
de pensões atrasadas. Fazia-se, e faz-se,
o desconto em folha. Mas o responsável
pela alimentação da família era comerciante, exercia profissão liberal ou prestava serviços avulsos, a coação estava
na ameaça de prisão, que os juízes geralmente fixavam no mínimo de trinta
dias, em regra cumpridos em salas especiais, etc. Dai por diante, mulher e
filhos que se agüentassem. O juiz estava
impedido de decretar nova prisão por
dividas futuras. Era, para muitos, um
preço barato para se livrarem de responsab111dad·es de toda a vida, enquanto
o Estado também se desinteressava pela
sorte da mulher e dos filhos ...
A interpretação do texto dividiu os
comentadores. De Plácido e Silva, Pontes de Miranda, Jo.rge Americano e João
Cláudino entendiam legitima nova prisão, para pagamento de pensões vencidas
posteriormente. Não podiam compreender que o marido ou o pai ficasse, por
alguns dias de simples detenção, desobrigados, dai por diante, do primeiro de
seus deveres, o de assistir a familla.
Amilcar de Castro, Carvalho Santos e
Pinto do Ama·ral não os acompanhavam.
dada a categórica afirmação do texto
legal.
O assunto não escapara à sensibilidade
do então P.rocurador-Geral da Guanabara, Dr. João Baptista Cordeiro Guerra,
que sugerira ao Ministro Gama e Silva
redigisse exposição de motivos ao Presidente Costa e Silva para que uma lei
especial regulasse, dando-lhe a celeridade reclamada pela angústia de tantos
lares, a ação de alimentos. O art. 16 do
projeto governamental cancelava a cláusula absurda, dispondo: - "0 juiz, para instrução da causa, ou na execução
da sentença ou acordo, poderá tomar
todas as providências necessárias para
seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, Inclusive a decretação de prisão do devedor
até sessenta dias." Coube-me apresentar, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, emenda afinal aceita, e que, fazendo parte
da Lei n. 0 5.478, de 25 de julho de 1968,
dava ao art. 921 do Código do Processo
Civil, de 1940, a seguinte redação:

"O cumprimento integral da pena de
prisão não eximirá o devedor do pagamento das prestações alimentícias
vincendas ou vencidas e não pagas."
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depois:
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"A nova prisão não pode ter como
fundamento o pagamento das pensões que justif!c·aram seu anterior
encarceramento. Somente outro débito, de prestações posteriores, o
justificam." (A Nova Ação de Alimentos, 2.a ed., pág. 181.)
O § 2.0 do art. 733 do novo Código de
Processo Clvll, vigente no País desde o
último 1,0 de janeiro, constitui, assim,
um retrocesso na legt.slação em favor da
familla, e se converterá, se não for corrigido com presteza, em melo de que se
valerão muitos devedores relapsos (principalmente os que gozam de prisão especial, com as regalias que a acompanham), empurrando multas vezes mulher
e filhos para as agruras da fome e os
descamlnhos dos vícios e da prostituição.
Os maus pagadores estão em festa, tanto mais quando possível será a discussão,
em face do § 3.o do mesmo art. 733,
se essa primeira e única detenção pode
durar algumas horas: "Paga a prestação
alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão." A imunidade acoberta-o daí por diante, contra
a família.! E o Estado, que obriga o pai
ou o ma·rldo a continuar alimentando a
família, não tem como ampará-la. Mulher e filhos que se contentem em acreditar na "proteção" que textos constitucionais lhes asseguram e. . . estendam
a mão à caridade pública, ou assaltem
o banco da esquina, ou freqüentem o
prostíbulo mais concorrido. . ..

LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.0 5. 869, DE 11-10-73
• 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. 733 - Na execução de sentença ou
de declsã·o, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor
para, em três (3) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo.
§ 1.0

Se o devedor não pagar, nem
se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão
pelo prazo de um (1) a três (3) meses.

§ 2.0

O cumprimento da pena não
exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou vincendas; mas o juiz
não lhe imporá segunda pena, ainda que
haja lnadimplemento posterior.

§ 3.0

Paga a prestação alimentícia, o
juiz suspenderá o cumprimento da ordem
de prisão.
•• o ••••••••

o ••••

o ••••••• o •••••

o o o ••••••
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(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Projeto lido será publicado e, em seguida, remetido à Comissão competente.
(Pausa.)

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptt.sta.

Dir-se-á que o texto do art. 733 se refere apenas aos alimentos "provlslonaís",
que são os devidos no curso das ações de
desquite, de nulidade e anulação de casamento, etc., não atingindo nem os "definitivos" (em qualquer procedimento
judicial), nem os "provisórios", ou seja
os fixados desde logo pelo juiz, assim
recebe a inicial da ação de alimentos.
Essa ressalva, imperiosa pela reiterada
vigência da Lei n. 0 5. 478, de 1968 (Lei
n. 0 6.014, de 27 de dezembro de 1973),
será motivo de debates da doutrina e da
jurisprudência. Mas tal distinção, que
é correta, não impede que se critique o
§ 2. 0 do art. 733, cujas conseqüências desastrosas o presente projeto visa a corrigir.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores. Durante o recesso parlamentar, a 8 de janeiro do corrente ano, foi mudada a chefia do Estado-Maio·r das Forças Armadas, por ter
o seu ilustre titular alcançado a idade
limite para permanência no Serviço Ativo do Exército. Daí ter o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República concedido dispensa ao General-de-Exército
Arthur Duarte Candal da Fonseca, nomeado para o posto, que tem, por força
de lei votada pelo Congresso Nacional,
honras e prerrogativas de Ministro de
Estado, o General-de-Exército Humberto
Sousa Melo.

Sala das Sessões, em 4 de março de
1974. - Nelson Carneiro.

O atual chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, ilustre filho de Sergipe,
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de serviços prestados ao Exército e três
n·o comando do II Exército, onde se reve1ou, como sempre, homem de ação e descortino.
Quando no governo do Estado de ·sergipe, testemunhei o notável trabalho realizado pelo General Candal da Fonseca
na Presidência da PETROBRAS, quando
f·oram desc·obertos os primeiros lençóis
petrolíferos da plataforma continental,
hoje em plena produção através dos poços de Guaricema. Por outro lado, cumpre-me assinalar a atuação firme e segura que teve no comando do IV Exército. Desse grande chefe mllltar recebi
sempre, no governo do Estado, todo o
apoio e a maior colaboração.
Na cerimônia do dia 8 de janeiro passado, presidida pelo Almirante Adalberto
Barros Nunes, Ministro. da Marinha, os
clois ilustres militares fizeram pronunciamentos que, nos termos do art. 237 do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência, Senhor Presidente, sejam publlcados como partes integrantes deste meu
di"!cur.so, a fim de que fiquem constando dos Anais do Senado. (Muito bem!
muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR lOURIVAl BAPTISTA, EM SEU
DISCURSO.
"Ordem do Dia do General Candal
Fonseca, a.::> passar a chefia do EMFA
ao General Humberto de Souza Melo:
Ao deixar o serviço militar atlvo e as
funções de Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, quero apresentar a Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República, General-de-Exército Emílio Garra.stazu Médlcl, o meu mais profundo
agradecimento pelo alto apreç·o, singular
consideração e cordial amizade que me
dispensou em todas as oportunidades, durante o desempenho de minhas funções
de seu assessor.
Acredito tudo ter feito, ao meu alcance, para dar um bom desempenho às
amplas e complexas tarefas a meu cargo.
Recebi, de todos os camaradas de Marinha, Exército e Ael'onáutlca, que comigo aqui serviram, mais ampla, leal e
pronta colaboração; sou-lhes, por isso,
multo grato.

Aos Chefes dos Estados-Maiores Singulares, com os quais convivi e trabalhei
nestes dois anos:
- Almirante Alcântara e Jordão, Generais Malan e Borges Fortes e Brigadeiros Bello e Sobral apresento meus
cordiais agradecimentos pela colaboração
dada ao EMFA, quer através de frutuosas
reuniées do Conselho de Chefes de Estados-Maiores (CONCEM), quer pelo trabalho dedicado de seus representantes
em diversos Grupos de Trabalho combinado.
Aos camaradas brasllelros e norteamericanos da Comissão Milltar Mista,
apresento minhas cordiais despedidas,
destacando as chefias esclarecidas do
Brigadeiro Vaz e do General Kendall,
ambos perfeitamente integrados em sua
missão comum, cujo desemper.ho tem
trazido elevada contribuição à sempre
crescente anroximacão entre nossos naí•
•
•
ses.
A Escola Superior de Guerra, sob a eficiente direção do General Blna Machado,
continuou, nestes dois últimos an·os, sua
carreira ascensional, aperfeiçoando seus
estudos doutrinários e conjunturais sobre
o desenvolvimento e a segurança e acelerando a integração entre nossas elites
civis e milltares.
O Hospital das Forças Armadas, organização pioneira na integração dos serviços das F-orças Armadas, merece uma
menção especial, pois venceu, nestes dois
últimos anos, severos óbices, apresentando-se, já ag.ora, com um amplo e eficiente serviço de ambulatório e com um
bom serviço de hospltal!zação, em curso
de ampliaçã·o c·onstante.
Cumpro, com satisfação, o dever de
agradecer aos Ex.mos Srs. Ministros da
Marinha, Exército e Aeronáutica o apoio
sempre pronto, dado em todas as oportunidades, apoio esse que muito facilitou
a realização das tarefas do EMFA.
Creio que o trabalho do EMFA, em ligação íntima com todas e cada uma das
Forças, particularmente no campo da
legislação básica comum, venha carreando um complemento indispensável à lnsofismável unidade esplrl tua! de n·ossas
Forças Armadas, reforçando-a por novos
laços intelectuais e materiais.
Finalmente, apresentando as boas vindas ao prezado camarada General Hum-
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minl1a satisfação em entregar-lhe as
funções de Chefe do EMFA, augurando-lhe pleno sucesso em seu exercício.
Discurso do General Humberto de Souza
Mello:
Após três anos no comando do II Exército com área de jurisdição em São Paulo
e Mato Grosso, recebendo sempre a inalterável confiança dos escalões superiores,
fui profundamente honrado com o convite e a nomeação pelo Ex.mo Sr. Presidente da República para este EstadoMaior oombinado de Alto Nível, que lhe
presta assessoramento direto, não só para assisti-lo no Comando Supremo das
Forças Armadas, mas, também, na participação dos problemas e atividades de
assuntos m!litares e de interesses pertinentes às três Forças Singulares a exigirem coordenação e adequação com a
orientaçii.o necessária, para as soluções
homogéneas, nos mais diversos aspectos
g1obai.s da formulação e execução das
politicas estratégicas, contando com a
patriótica compreensã·o, colaboração e
apoio dos três Ministros Militares para
assegurarmos uma ação efet!va no plano
da Segurança Nacional em base à estruturação suficientemente flexível, para
enfrentar o desafio das contínuas transformações no campo militar, por decorrência do acelerado avanço da ciência e
da tecnologia.
Eu bem sei, com a experiência adquirida em longos anos de vida prQfissional,
que não existe tarefa militar de maior
Importância do que o desenvolvimento
à e planos estratégicos no contexto de
uma política militar, para estabelecer o
relacionamento entre as conquistas técnico-científicas e a adequação dinâmica
estrutural das Forças Armadas em programa unificado visando aos objetlvos
nacionais. Por isso, tenho consciência
d"Ct imensa extensão dos encargos deste
alto órgão, a requerer largo espaço de
tempo para sua planificação.
Dedicar-me-e!, exclusivamente, à continuidade das tarefas em curso dos planos ou estudos, ou à sua complementaçã·o, cumprindo decisões do Ex.mo Sr. Presidente da República.
Ex.mo Sr. General-de-Exército Arthur
Duarte Candal Fonseca, quis o destino
que fosse este seu velho camarada, contemporâneos há 47 anos, vividos nos embates diurnos da vida m!Iitar, vencendo

vicissitudes e alcançando vitórias, até a
con.~agração realizadora profissional c·om
a promoçã·o ao último posto da hierarquia, participante do derradeiro ato militar da sua vida no serviço ativo do
Exérc~to. Neste momento, desej.o expressar a V. Ex.a meu testemunho autêntico
dos seus relevantes serviços prestados à
nossa instituição e à Nação, durante
aquele longo período, através dos diferentes postos e cargos, sempre dignificados com o exato cumprimento do dever e
comportamento ético-profissional pautado por extensa, honrada e produtiva carreira, desenvolvida sempre com entusiasmo e dedicação exclusiva ao ideal, na
fidelidade ao juramento prestado na juventude, como cadete.
J!:, pol.s, com justificada satisfação, que
recebo de V. Ex.a as altas funções de
Chefe do EMFA e com as saudades que
deixará ao afastar-se do serviço ativo do
nosso Exército.
Espero contar com a colaboração espcntânea e sempre pronta dos meus companheiros e camaradas, na maior compreensã·o de que, graças ao trabalho em
equipe e ao esforço conjunto de todos,
obter-se-ão ótimos resultados, desenvolvido.s em ambiente harmônlco de confiança e coesão.
Desejo expressar o meu agradecimento
pelas honrosas presenças dos Ex.mos Srs.
Ministros de Estado, parlamentares, autoridades civis e militares e dos demais
que aqui vieram prestigiar e abrilhantar
e.sta cerimônia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Lembro aos Srs. Sena:dores que o Congresso Nacional está convocado para uma
Sessão hoje, às 19 horas, destinada à leitura de Mensagens Presidenciais.
Antes de encerrar a presente Sessão,
designo para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em primeir•o turno, do Pro]'eto de Lei do Senado n.O 48, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Antônio Carlos, que altera disposições do Decretolei n.O 486 de 31 de março de 1969, que
dispõe sob~e a escrituração de livros comerciais e dá outras providências, tendo
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1973, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dicidade e, no mérito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta, com voto em
.separado do Sr. Senador Antônio Carlos;
- de Economia, favorável ao Projeto; e
- de Finanças, favoráv•el ao Projeto_ e
contrário ao substitutivo da Comissao
de Constituição e Justiça (com voto
vencido dos Srs. Senadores Wilson
Gonçalves e Nelson Carneiro).

volvimento Integrado de Itapet!ninga
(SP).

2

- de Constituição e Justiça, pela rejeição, em virtude de seu prejulgamento
pelo Plenário quando da aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n.0 58, de
1973, que altera dispositivos do novo
Código Penal.

Discussão, em turno único, do Parecer n.o 859, de 1973, da comissão de Assuntos Regionais, pelo arquivamento do
Aviso n.o 187, de 1973, do Ministério do
Interior encaminhando ao Senado o Relatório 'prel!minar de Desenvolvimento
Integrado de Filadélfia (GO), o Plano de
Desenvolvimento Urbano de Boa Vista
(Roraima) e o Plano-D!retor de Desen-

3

MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n. 0 116, de
1973, autoria do Sr. Senador Franco Montara, que determina a coincidência na
entrada em vigor do Código Penal com a
do Códig·o de Pl'ocesso Penal e a do Código das Execuções Criminais, tendo
PARECER, sob n.0 794, d•e 1973, da Comi.ssão

Está enc-errada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 14 horas e

50 minutos.)

2.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 5 de m~ço de 1974
PRESIDf:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José LindosoJosé Esteves - Cattete Pinheiro Milton Trindad•e - Renato Franco
- Alexandre Costa - José Sarney
- Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Luis de Barros - Jessé
Freire- Milton Cabral- João Cleofas - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto
Franco - Louríval BaptLsta - Antônio Fernandes - Heitor Dias Ruy Santos- Carlos LindenbergPaulo Torres - Danton Joblm Nelson Cameiro - O.sires Teixeira Fernando Corrêa - Accioly Filho Mattos Leão - Antônio Carlos Daniel Kríeger - Ouido Mondin Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de pre3ença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senador·es. Havendo
número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura
do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDmNTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados p;>'Ja cargo cujo provimento depende de sua prévia autoriza-

ção:

MENSAGEM
N.0 92, de 1974
(N.o GS/74, na origem)

Excelen tíssimo.s Senhores Membros do
Senado Federal:
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), tenho a honra de sub-

meter à aprovação de Vossas Excelências
a escolha que desejo fazer do Diplomata
José Oswaldo de Meira Penna, Embaixad!o.r junto a,o Reino da Noruega, para,
cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República
da Islândia. nos termos do Decreto n.0
56. 908, de 29 de setembro de 1965.
Os mérit·os do Senhor Embaixador José Oswaldo Meira Penna, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, em 4 doe março de 1974.
Enúlío G. Médici.
"CURRICULUM VITAE"
DO SENHOR
JOS!l: OSWALDO DE MEIRA PENNA
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 14 març.o de 1917. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculade
Nacional de Direito da Universidade do
Brasil. Curso de História da Universidade de Cnlúmbia, 1956. Curso d·e Psicologia Analítica, do "Jung Institut" de Zurich. Diplomado pela Escola Superior de
Guerra.
- Cônsul de Terceira Cla.sse, por concurso, 1938.
- Vice-Cônsul ·em Calcutá, 1941.
- Vice-Cônsul em Chang-Hai, 1941 a
1942.

- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigüidade, 1943.
- Segundo-Secretário da Embaixada em
Ancara, 1944 a 1947.
- Encarregado de Negócios em Ancara,
1946.

- Segundo-Secretário da Embaixada em
Nan-Kin, 1947 a 1949.
- Encarregado de Negócios em Nan-Kin,
1947 e 1948.
- Secretário da Seção de Segurança Nacional do MRE, 1950 a 1951.
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A disposição da Missão Especial da
China às Solenidades de Posse do Pl'esidente da República, . 1951.
- Segundo-Secretário da Embaixada em
Ottawa, 1951 a 1952.
- Encarregado de Negócios em San José, 1951 e 1952.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por
antigüidade, 1952.
- Primeiro-S,ecretário da Embaixada em
Ottawa, 1952 a 1953.
- Encarregado de Negócios em Ottawa,
1953.
- Membro da Delegação do Brasil às
VIII e IX Sessões da Assembléia-Geral das Nações Unidas (ONU), New
York, 1953 e 1954.
- Primeiro-Secretário da Missão junto
às Nações Unidas (ONU), 1953 a 1955.
- Observador do Brasil à X Sessão da
Comissão dos Direitos do Homem, da
ONU, New York, 1954.
- Membr·O da Delegação do Brasil à Conferência de Plenipotenciários para a
Elaboração de Convenção sobre o Estatuto do Apátrida, New York, 1954.
- Oonselheiro, 1955.
-Conselheiro da Missão junto à ONU,
1955 a 1956.
-Encarregado da :Missão junto à ONU,
1954 e 1955.
- Membro da Delegação do Brasil à
XXII Sessão do Conselho Económico
e Social (ECOSOCl da ONU, Genebra,
1956.
- Chefe da Divisão Cultural, 1956 a
1959.
- Membro da Comissão de Elaboração
das Instruções à Delegação do Brasil
à XI Assembléia-Geral da ONU, 1956'.
- A disposição do Ministro da Educação e Cultura do Paraguai, quando da
visita do Presidente do Paraguai ao
Brasil, 1957.
- Consultor-Técnico da Oom!ssão 'Permanente para a Aplicação do Tratado
de Amizade e Consulta com Portugal
(CTAP), 1957.
- Representante do MRE, na Diretoria
Central do Conselho Nacional de Estatistica, 1957.
- A disposição do Secretário de Estado
dos Estados Unidos da América em
·
ao Brasil, 1958.

-

A disposiçã-o do Ministro de Recursos
Naturais de Honduras em visita 3.0
Brasil, 1958.
- Presidente da II Reunião dos Chef,e
de Divisão Cultural da Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Paris,
1958.
- Membro da Delegação do Brasil à
Conferência da UNESCO, Paris, 1958.
- Presidente da Comissã-o de Seleçã-o de
Filmes Brasileiros nos F'estivais Internacionais de Cinema, 1959.
- Promovido a Ministro de Segunda
Classe, por merecimento, 1959.
- Membro da Comissão Mista do Acordo Cultural com a Grã-Bretanha,
1959.
- Representante do MRE na Comissão
Educacional dos Estados Unidos da
América (Comissão Fullbrightl no
Brasil, 1959.
- Membro da Comissão Nacional do
Projeto Maior n. 0 1, da UNESCO, na
sede d·o Centr-o BrasHeiro de Pesquisas Educacionais, 1959.
- Cônsul-Geral em Zurich, 1960 a 1963.
- Embaixador em Lagos, 1963 a 1965.
- Searetári·o-Geral-Adjunto, interino,
para o Planejamento Político, 1965 a
1966.
- Promovido a Ministro de Primeira
Classe, por merecimento, 1966.
- Representante do MRE no Primeiro
Seminário Latino-Americano sobre
Voluntariado, 1966.
- Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Oriental, Asia e
Oceania, 1966 a 1967.
- Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Hungria, Budapeste, 1966.
- Embaixad-or em Tel-Aviv, 1967 a 1970.
- Embaixador 'em Chipre, cumulativamente, 1968 a 1970.
- A disposição do Ministério da Educação e Cultura, 1970 a 1973.
- Presidente da Comissão de Asuntos
Internacionais, do Ministério da Educação e Cultura, 1970.
O Embaixador José Oswaldo de Meira
Penna, nesta data, encontra-se de partida para Oslo, a fim de assumir a fun-
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-33ção de Chefe da Missão Diplomática do
Bras!l naquela Capital.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 21 de fevereiro de 1974. Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão do
Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)

A Presidência recebeu as seguintes
Mensagens Presidenciais submetendo ao
Senado Federal propostas do Senhor Mini.stro de E.stado da Fazenda para que
seja levantada a proibição contida na
Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal, a fim de que
- N.0 90/74 (n. 0 63/74, na origem), o
Governo do Estado de Minas Gerais
possa elevar, em Cr$ 500. 000.000,00
(quinhentos milhões de cruzeiros), o
montante de sua divida consol!dada,
mediante colocação de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro de Minas
(ORTM), objetlvando carrear os recursos necessários ao financiamento
de gastos de diversos programas prioritários; e
- N.0 91/74 (n. 0 !H/74, na origem), o
Govoerno do E.stado da Bahia possa
elevar, em Cr$ 120.000.000,00 (cento
e vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidade, mediante a emissão de Obrigações Rea~
justáveis do Tesouro Estadual para
atender a parte das despesas de ca.
pita! programadas em seu Orçamento
Plurianual de Investimentos, relativo
a·o triênio 1972-1974.

~

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.o 2, de 1974

Altera a legislação da Previdência
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 57 da Lei n.o 3 .807, de
26 de agosto de 1960, com a redação
dada pela Lei n.o 5.890, de 8 de junho
de 1973, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 57 -Não prescreverá o direito
ao benefício, mas prescreverão as
prestações respectivas não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data em que forem devidas. As aposentadorias e pensões,
para cuja concessão tenham sido
preenchidos todos os requisitos, não
prescreverão mesmo após a perda da
qualidade de segurado.
Parágrafo único - Não será permitido ao segurado a percepção conjunta
de auxíUo-doença com aposentadoria de qualquer natureza."
Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disp·osições em contrário.
Justificação

A.s restrições feitas aos segurados,
constantes das alíneas b e c do art. 57 da
Lei Orgânica da Previdência Social, em
sua atual redaçã·o, representam, a nosso
ver, o divórcio freqüentemente encontrado entre nossa legislação de previdência
e a melhor doutrina e filosofia aplicáveis
ao seguro s·ocial ou aos sistemas de seguridade
social. Com efeito, nosso sistema
A.s matérias .serão despachadas às Coprevidência social, a partir da
missões de Economia e de Constituição e geral da
0 5.890, sobretudo, adotou como
Lei
n.
Justiça.
norma geral não permitir a concessão
Comunico ao Plenário que esta Presi- · de benefícios em valores, pelo menos
dência, nos termos do art. 279 do Regi- aproximados com a respectiva contribuimento Interno, determinou o arquiva- ção vertida pelo segurado. Isto, sem alumento do Projeto de Lei do Senado n.0 dir ao fato inusitado de que todos os
85, de 1973, de autoria do Sr. Senador benefícios de prestação continuada pasNelson Carneiro, que revoga o artigo 11 saram a ser ·Onerados com um percenda Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, tual que é descontado a priori de seu
que altera a legislação de Previdência valor de concessão, como uma das fonSocial, considerado rejeitado em virtude tes de custeio d·o sistema.
de ter recebido parecer contrário, quanto
Agora, além desses aspectos acima ciao mérito, da Gomissão a que foi distri- tados
e outros tantos, vem a Lei e proibe
buído.
o segurado de perceber cumulativamente
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será o auxíl!:o-doença e o abono de retorno à
atividade, bem como aos segurados malido pelo 1.0 -Soecretário.
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Independentes e autônomos que são.
Ora, ninguém poderá negar o pesado
ânus que suporta uma pessoa quando enferma, sendo certo que é justamente nessa ocasião que ela mais necessita de recursos para manter-se e realizar despesas Inadiáveis e Imprevistas. li:, entretanto, nessa hora que, no caso de segu-·
rado em gozo do chamado abono de retorno à atlvldade, que se lhe nega o benefício auxílio-doença, sob a alegação,
de todo Infundada, de que haveria uma
acumulação de benefícios. Nada mais injusto.
No caso do auxilio-natalidade, também, a nosso juízo, não há como pretender-se que sua percepção por parte
de ambos os cônjuges possa significar
acumulação, vez que, como sabemos, o
benefício decorre da contribuição Individual de cada um e deve guardar conformidade com essa contribuição recolhida mensal e compulsoriamente.
A vista do exposto e até mesmo em
consonância com os princípios mais elementares de Justiça Social, Impõe-se a
revogação dos dispositivos legais, tendo em vista que os mesmos não podem
configurar acumulação de benefícios como ficou devidamente demonstrado.
Sala das Sessões, 5 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.

c) de auxilio-natalidade,
· ·· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ···· · ·· ··· ·· ·· ··· ·
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•••••••••••••••••••• o o •••• o •••• '

••••••••

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Soctr:ü e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Projeto lido será publicado e remetido
às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 1, de 1974
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeremos a transcrição, nos
Anais do Senado, do pronunciamento
feito pelo eminente General Ernesto
Gelsel, perante a Nação, no dia 15 de
janeiro de 1974, após ser eleito Presidente da República, através de uma cadeia de rádio e televisão.
Brasília, 4 de março de 1974. - Lourival Baptista - Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o art. 234, § 1.0 , do Regimento Interno, o requerimento serâ submetido ao exame da comissão D!retora.

LEGISLAÇÃO CITADA

Estâ finda a leitura do Expediente.

LEI N.0 3.807, DE 26-8-60

Há oradores inscritos. Concedo a paiavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.

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

Art. 57 - Não prescreverá o direito ao
benefício, mas prescreverão as prestações respectivas não reclamadas no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data
em que forem devidas.
Parágrafo único - li: licita a acumulaçã·o de benefícios, não sendo, porém, permitida ao segurado a percepção conjunta, pela mesma instituição de previdência social:
a) de auxílio-doença e aposentadoria;
b) ,.de aposentadoria de qualquer na-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores. :t meu dever,
logo na retomada dos nossos trabalhos,
registrar o meu profundo pesar, reflexo dos sentimentos do povo sergipano,
diante do falecimento de dignos coestaduanos, cujas vidas foram exemplos de
dedicação e trabalho.
A 19 de janeiro do corrente ano, faleceu em Aracaju o Jornalista. Zózimo Lima, Presidente da Associação Sergipana
de Imprensa e da Academia Sergipana
de Letras. Em 1971 foi-lhe conferida a
medalha da "Ordem dos Velhos Jornalistas".
Desde sua mocidade, Zóz!mo Lima demonstrou sua vocação Intelectual. No Estado de São Paulo, Integrou o corpo redaclonal do Correio Paulistano, traba-
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na Vanguarda, também de Santos. Exerceria, depois, o jornalismo nos Estados
de Minas Gerais, Bahla e Alagoas, nos
jornais Comércio e Lavoura, de Uberaba,
Imparcial e Diário da Bahia, em Salvador, e A Semana, em Penedo.
.Já em Sergipe, colaboraria, Intensa e
marcantemente, no Correio de Aracaju
e na Gazeta de Sergipe,
Zózimo Lima era aposentado como Telegrafista, cargo para o qual fora nomeado após concurso público, ainda em
sua mocidade. Faleceu aos 84 anos, com
plena lucidez, exercendo, até cllas antes
de sua morte, a atividade jornalistica,
uma constante de toda sua vida.
Sergipe perdeu também, a 14 de fevereiro, em trágico acidente automobllistico, o Prefeito Aroaldo Chagas, de Carlra, que, pela segunda vez, com operosidade e dedicação, dirigia os destinos
daquela próspera comuna. Foi Prefeito
de 1967 a 1971, quando, como Governador do Estado, pude acompanhar sua
exemplar administração. Havia-se empossado para o segundo mandato em 31
de j anelro de 1973.
José Ribeiro Aragão, agricultor e pecuarista no Município de Nossa Senhora
da Glória, seu ex-Prefeito, foi outra
grande perda para a vida pública sergipana. A ele me ligavam velhos laços
de amizade.
Ainda nesse período, perdeu o meu Estado figura de grande conceito em Aracaju. Refiro-me ao comericante Gaspar
Fontes, Irmão mais velho do grande brasileir<~ que foi Lourlval Fontes, e pai de
numerosa famíl!a, sendo o Professor osman Hora Fontes, digno Procurador da
República, um de seus filhos.
Devo, ainda, consignar o falecimento
de cldadã·os que, no comércio e na pecuária, muito contribuíram para o progresso de Sergipe: José VIeira Menezes
e Manoel Antônio dos Santos, cujas memórias reverencio.
Finalmente, nesta Capital, faleceu no
d!a 4 de fevereiro o Sr. Nestor Vieira
Dantas, filho do ex-Presidente do Estado Manoel Corrêa Dantas e Irmão do
grande Jornalista e ex-Deputado Federal Orlando Dantas. Depois de real!zar, no setor econôm!co, grande obra
em meu Estado, Nestor Vieira Dantas
tomou-se um dos pioneiros da construção de Brasíl!a, aqui se instalando com

uma casa de material de construção;
desta forma contribuindo para o épico
acontecimento que foi a transferência
da Capital Federal.
Manifestando o meu pesar pelas perdas sofridas pela comunidade serg!pana,
transmito, desta tribuna, as minhas sinceras condolências às famil!as enlutadas,
certo de que estou traduzindo, com fidelidade, o sentimento de todo o povo
do meu Estado. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre SenadOr
Leandro Mac!el.
O SR. LEANDRO MACIEL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, faleceu no mês
de janeiro, precisamente no dia 19, em
Aracaju, o velho e brilhante Jornalista
Zóz!mo Lima.
Era funcionário dos Correios e Telégrafos ·e, por Isso, não foi um homem
parado. Viveu em Salvador, no Interior
da Bahla, Pojuca, Caravelas, em São
Paulo e Santos, em Minas, no Triângulo
Mineiro. Em toda parte, ele foi sempre
o Jornalista vibrante, irrequieto, mordaz
nas suas criticas que ganharam, no seu
tempo, a maior fama. De modesto Revisor de jornais chegou a Redator de
grandes órgãos como O Imparcial e o
Diário de Notícias, em Salvador, e A
Tribuna, de Santos. Em. Santos viveu
muitos anos, desfrutando da Intimidade
dos Intelectuais da grande cidade paulista, ambientado na colôn!a sergipana,
numerosa, de que se tornara ponto alto,
admirado e· respeitado pelos seus conterrâneos. Ainda agora era colaborador de
A Tribuna.
Zóz!mo era culto, de uma cultura variada, estudioso, devorador dos livros que
caiam nas suas mãos, na sofreguidão de
aprender. Livre pensador, sua f!losof!a
estranha era bem o reflexo de sua rebeldia Indomável. A sua sátira era temida,
mas, no fundo, era um grande bom. Gostava dos homens de talento, estimulava
os jovens, amparava os desprotegidos e
repousava em sua sabedoria a confiança
dos Iniciantes na vida jornallstlca. No
estouvamento aparente do seu trato não
estava, todavia, o homem de briga, mas,
sim, o complacente ·e esporlivo critico.
Gostava de provocar, discordando dos
companheiros, e, no final, com as suas
gargalhadas largas, !n!mltávels, Zózlmo
não deixava mágoas.
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mesmo, na grandeza ·da sua verve, na
humildade das suas aspirações. Era um
homem com limitações na vida, não sabia pedir, nunca pediu nada, merecendo
tudo a sua lealdade e dedicação aos
amigos. Nós nos conhecemos, há algumas décadas, em Salvador, onde eu estudava. Depois da amizade ali consolidada, que o tempo não destnliu, perdi
Zózimo de vis.ta, entregue aos labores
da sua repartição, pelo interior. Retornamos, ambos, a Sergipe e ao lado do
Presidente Manoel Dantas, que soube
dignificar a vida pública de então. Zózimo instala-se ·em Aracaju. F1oi Delegado Regional, ponto alto da sua carreira, imprimindo à l.'epartição novas
normas de trabalho e seriedade. A gestão de Zózimo fi·cou marcada pelo louvor
dos seus companheiros e nos aplausos
do povo serglpano. Depois de aposentado ele me dizia: "Agora sou vigário colado ·em Aracaju."
Era membro da Academia de Letras e
se correspondia com destacadas figuras
i!l.O cenário nacional. Zózimo foi agra;ciado com as insígnias do Mérito Jornalistico, conferidas em 1971, recebendo o
diploma e a medalha de ouro numa Sessão Solene, na sede da ABI, no Rio.
Modesto, vivia, depois do choque tremendo com a perda de sua dileta esposa D. Laura, preocupado com o futuro
dos quatro filhos, que se fizeram na vida, na base dos seus c·onselhos, desajustados, sem padrinhos.
Eu senti muito a sua morte, velho de
oitenta ·e cinco anos, no esplendor ainda
'da mo·cidade, com seu espírito sempre
renovado. Escrevia diariamente e mergulhava nos arquivos, pesquisando a
verdade sobre episódios enterrados no
tempo, distorcidos. A Zózlmo devemos
a reposição histórica de muitos fatos da
vida serglpana, principalmente da Capela, sua cidade natal, onde ele revolvia
•pacientemente até os processos carcomidos dos cartórios.
Zózlmo tinha debaixo da cabeça nevada o permanente ardor da mocidade.
Perdi, com sua morte, um amig·o precioso, mas no meu arquivo guardarei,
entre as melhores peças, as suas cartas
admiráveis, ditadas pela sua senslbllldade de homem correto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Paulo Torres) 'Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, fundada há 26
anos por Iniciativa de jornais franceses
e holandeses, a Federação Internacional
de Editores de Jornais, FIEG, com sede
em Paris, traduz o sentimento de setenta por cento do número total de jornais
diários de todo o mundo. Esses simples
dados dizem da relevância da Federação
e do que ela representa como Instrumento da opinião pública mundial. Sua principal preocupação é a preservação, em
todos os continentes, da liberdade de
informação, em especial através da Imprensa escrita. Nesses 26 anos transcorridos, o mundo tem assistido a graves
ocasos da l!be·rdade, de· liberdade tão
essencial que, sem ela, as demais parecem perder o sentido e sign!f!CJação.
Os governos ditatoriais, que preferem
ser chamados de governos fortes, e que
se espalham por sobre a face da Terra,
vêem sempre privilégios insuportáveis
nas prerrogativas essenciais dos Congressos e na livre manifestação da Imprensa. Por isso agridem aos dois, em
comum, ·e a eles atribuem muitos dos
erros que não querem confessar hajam
sido praticados por Inspiração ou por
coação dos Executivos. Sobreleva, por
tudo isso, destacar a !áurea que acaba
de ser conferida, pela Federação Internacional de Editores de Jornais, ao intrépido Jornalista Júlio de Mesquita Neto, que, seguindo a lição de seus antecessores converteu O Estado de S.
Paulo num reduto onde não se puderam
infiltrar os turiferárlos do poder onipotente. Já que os Censores colocados em
sua redaçã.o não permitem ao grande órgão bandeirante o direito de informar,
por espaços vazios, a pressão dos que temem a verdade, o recurso foi o da divulgação de poemas e excertos, alguns, como o libelo c·ontra Cat!llna, como que
talhados a esmeril para os dias sem sol
que temos vivido. Por tudo isso, a outorga da "Pena de Ouro da Liberdade" ao
diretor de O Estado de S. Paulo tem,
além de sua merecida repercussão internacional, um significado especial para
os que nesses anos de crise da liberdade no Brasil, não calaram, não fugiram,
não se arrecearam, não faltaram ao dever da verdade. Eis porque, Sr. Presidente, o fato transcende às l!ndes costumeiras e ganha slgnif!.cado especial,
justo na véspera de dias que, todos aspiramos, sejam marcados pelo prestígio
da representação popular e pelo respeito
à livre manifestação do pensamento.
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O SR. NELSON CARNEIRO - Com
muita honra.
O Sr. José Sarney - Nobre Senador
Nelson Carneiro, desejo pedir licença a
V. Ex.n para, aproveitando o discurso de
V. Ex.n, expressar também em meu nome o regozijo pela láurea que o O Estado de S. Paulo acaba de receber, numa dimensão internacional, da Pena de
Ouro. O Estado de S. Paulo completa
cem anos a serviço das melhores causas
deste País, atravessando o tempo, os homens e os governos, sempre com uma
presença marcante na vida brasileira.
Desejo estender esta congratulação ao
a tnal Diretor de O Estado de S. Paulo,
o Jornalista Júlio de Mesquita Neto, pela
maneira com que vem conduzindo esse
grande órgão da Imprensa brasileira. Este meu pedido representa uma tradição,
uma coerência que desejo manter, pois,
ao longo da minha vida pública, sempre
~ui um admirador do grande jornal que
e o O Estado de S. Paulo, pela colaboração que ele tem dado às grandes causas nacionais, desde o início da República, para a manutenção dos ideais democráticos, com uma presença permanente na vida pública brasileira. Neste
instante em que o O Estado de S. Paulo,
mais uma vez recebe a consagraçã,o pelo
seu trabalho, desejo evocar a grande figura de um dos luminares da nossa vida
pública - Júlio de Mesquita Filho meu amigo, meu mestre e por quem tenho a veneração que permanece através
dos anos e através da vida. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito
me honra o aparte de V. Ex.a Como V.
Ex.a recorda, o ilustre Jornalista Júlio
de Mesquita Neto continua uma linhagem de grandes jornalistas, de homens
colocados a serviço da liberdade e do engrandecimento do País.
Primeiro brasileiro a receber tão alto
galardoo, de que tão poucos homens de
Imprensa mundial se podem orgulhar, o
Dr. Júlio de Mesquita Neto simboliza,
neste momento, a consciência nacional,
que luta para que viceje entre nós uma
Imprensa livre e responsável, capaz de
interpretar fielmente os anseios, as críticas e as esperanças da Nação! (Muito
bem!)
O SR. PRESIDEN'l'E (Paulo Torres) ·Concedo a. palavra ao nobre Senador Jessé Freire.

O SR. JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, cumpro indeclinável dever, na qualidade de representante do
Estado do Rio Grande do Norte, de trazer ao conhecimento desta Casa acontecimento da mais alta significação para
o contexto da economia nacional.
No elenco das realizações do Governo
do Presidente Médici, uma há que merece de nós, rio-grandenses do norte, registro especial.
Refiro-me à construçã,o do porto-ilha,
na Cidade de Areia Branca, inaugurado
no dia primeiro do corrente, pelo Sr. Ministro Mário Andreazza.
Trata-se de uma ilha artificial, em alto-mar, obra pioneira, única no mundo
em seu gênero, com 19 mil metros quad!ados, por onde será escoada a produçao de sal das regiões salineiras de Areia
Branca, Mossoró e Macau.
Para dizer de sua importância necessário se torna recuar no tempo 'e mostr~~os, através de uma aferição, as
mult!plas vantagens que advirão com o
funcionamento desse porto.
Antes, o carregamento de um navio de
10 mil toneladas era feito a uma velocidade máxima de 800 toneladas/dia, face
ao processo obsoleto então utilizado no
embarque do sal.
Agora, o porto-ilha está capacitado a
atender ao carregamento de navios de
até 100 mil toneladas a uma velocidade
de 1. 500 toneladas/hora, repercutindo
essa aceleração do carregamento no barateamento do produto.
A versalidade do porto-Ilha, com a sua
concepção modular e de fácil ampliacão,
tornou possível o embarque de qualquer
tipo de granel, assegurando, com isso,
grande economicidade no transporte desses produtos pela velocidade do carregaIl}ento e pelo porte dos navios que poderao ser carregados na ilha.
A capacidade de estocagem na ilha é
de 90 mil toneladas, sendo de 3 milhões
de toneladas a capacidade anual de embarque.
O transporte de sal das salinas para a
ilha é feito por barcaças motorizadas,
capazes de atender a essa demanda.
Qundo necessário, e isso se constitui
numa característica sui generis, a ilha
poderá_ ser ampliada sem prejuízo da
operaçao normal. Obviamente, neste caso, o número de barcaças será aumentado na proporção das necessidades.
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-38Por dever de justiça, necessário se torna dizer que a consecução desses objetivos, iniciada no Governo Castello Branco, não sofreu solução de continuidade,
pois que continuada na administração
Costa e Silva e materializada, em ritmo
acelerado, no Governo do honrado Presidente Méd!c!.
Para v!ab!l!zar a construção desse empreendimento, associaram-se o know
how americano e a capacidade dos nossos técnicos.
Com a construção desse porto, abremse perspectivas para a expansão do nosso mercado, relativamente ao sal.
Por igual, e tendo em vista a crise
mundial de barrilha, também ali poderá
ser encontrada a solução para esse problema, não apenas no setor interno, mas
também no que respeita às necessidades de outros países, tendo em vista a
existência, na mesma região, das duas
principais matérias-primas para a fabricação da barrilha.
Com essas considerações, cumpro um
dever e presto uma homenagem.
Não há negar que à capacidade do Ministro Mário Andreazza devemos nós a
materialização, em tempo recorde, desse
porto.
Obstinado na condução dos problemas
relacionados com a sua Pasta, numa espécie de corrida contra o tempo, não se
cansou esse auxiliar do Presidente Médici em promover os meios indispensáveis para a conclusão dessa obra.
Por tudo isto, nós do Rio Grande do
Norte damos o testemunho de nossa admiração ao empenho com que se houve
o Ministro, oportunidade em que a ele
rendemos o preito de nossa homenagem.
Sr. Presidente, outro assunto desejo
ressaltar. No último domingo, sob o patrocínio da Força Aérea Bras!le!ra, o Rio
Grande do Norte teve a responsalibidade
de oferecer a Bandeira Nacional, para
que fosse hasteada na Praça dos Três
Poderes. Uma solenidade multo bonita,
a que compareceram grupos folclóricos
do Rio Grande do Norte e que contou
com a presença de S. Ex.a o Governador
Cortez Pereira, da Bancada federal, de
convidados especiais e, também, com assistência de of!c!a!s-genera!s das nossas
três Forças Armadas. Uma solenidade
muito simpática, multo bonita - repito
- e que, mais uma vez demonstrou a
unidade de pensamento político, social,
•
1 e financeiro do meu Estado.

Sr. Presidente, também junto a estas
minhas palavras um preito ao eminente
Colega Senador D!narte Mariz. No dia
8 de dezembro passado, na Universidade
do Rio Grande do Norte, S. Ex.a foi alvo
de homenagem multo sincera, partida
dos corações pot!guares: a concessão,
por unaninlidade, do título de doutor
honoris causa. Dessa homenagem participaram as mais destacadas expressões
da vida politica, social, económica e financeira do nosso Estado. E o nobre Senador Dinarte Mariz, na oportunidade,
pronunciou um bonito discurso de agradecimento, que junto a esta minha intervenção, para que conste dos Anais do Senado.
Assinalo, também, a saudação do Professor Antônio Soares Filho, Professor
da Faculdade de Direito da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte e por
igual solicito sua transcrição nos 'Anais
do Senado.
São dois discursos que, para nós do Rio
Grande do Norte, têm alta significação
motivo que justifica plenamente sua ln~
clusão neste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!)
·

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR JESS~ FREIRE EM SEU DISCURSO.
O SR. ANTONIO SOARES FILHO Dr. Dlnarte de Medeiros Mariz:
O testemunho presencial é da maior
valia, quer no processo judicial, quer na
pesquisa histórica. A colheita da prova
adquire maior segurança e pressupõe
mais certeza de veracidade, pois, quem
viu deve estar melhor hab!l!tado a depor
do que aquele que ouviu dizer.
Somente isso pode justificar a designação do Magnífico Reitor Genário Fonseca, no sentido de que o fundador da
Universidade fosse hoje saudado pelo antigo Chefe da Casa C!v!l, o auxiliar mais
direto, que acompanhou, dia-a-dia, a luta do então Governador Dlnarte Mariz,
para que a Universidade Estadual fosse
criada e depois, menos de um mês do término do mandato governamental, alcançasse a federalização.
Os percalços não foram poucos.
A Presidência da República, compelida
pelos imponderáveis da política partidária regional, não ajudava o Governo do
Estado, ressalvando-se, entretanto, por
um dever de justiça, que o Ministério
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da Educação concedeu, em parte, os
meios financeiros para que fossem construidos os grandiosos Institutos de Caicó
e Mossoró.
Enquanto isso, o flagelo de uma seca
e, posteriormente, a calamidade das
inundações empobreciam cada vez mais
o Rio Grande do Norte. Mas nada disso
abatia o lidador, fibra do Seridó, cuja
vida é uma constante de lutas; o mesmo
espírito idealista e irrequieto que, aos
27 anos de idade, conspirava e participava da Revolução de 1930, para que o
Brasll fosse mais democrático e acelerasse o ritmo de desenvolvimento; e, cinco anos depois, de armas na mão, comandava a resistência sertaneja na revolução comunista.
E!. foi com o mesmo idealismo, com a
visao de administrador e a têmpera de
quem nunca desfaleceu, que o Governador Dinarte Mariz dizia:
"O Governo tem que criar a Universidade. Nossos vizinhos do Ceará e
Paraíba já caiaram suas Universidades. Se não criarmos logo a nossa,
o Rio Grande do Norte vai ser absorvido culturalmente."
E a Universidade nasceu. Todas as
medidas que precisavam ser tomadas pelo Executivo, inclusive as que dependiam
de encaminhamento para autorização legislativa, tinham prioridade no que dependia do Palácio do Governo, enquanto
a dedicação do Reitor Onofre Lopes organizava e erguia o monumento.
Um fato ocorrido, entre muitos, mostra, só por só, o que representava a
Universidade para o fundador.
Naquela época existiam poucos engenheiros em Natal e a Escola de Engenharia precisava ser criada. O Reitor Onofre Lopes reuniu alguns Engenheiros e
solicitou que estudassem a possibilldade
de surgir mais uma escola de ensino superior. Pouco tempo depois apareciam os
nomes dos que deveriam compor o quadro de professores fundadores. O Estado
atravessava séria crise de agitação política, devido à proximidade das eleições.
Tempos tristes em que os interesses das
agremiações partidárias entravavam o
desenvolvimento cultural e económico,
apesar dos insistentes apelos do Governador para que se organizasse o que ele
denominava um sistema político em benefício do Rio Grande do Norte.
Certo dia, entra no Palácio do Governo
um Engenheiro escolhido pelos colegas
para ser indicado primeiro Dlretor da Es-

cola de Engenharia. Com autorização do
Reitor, conduzia a lista para nomeação
do Corpo Docente. Manifestou-me quanto se sentia constrangido em apresentar
a relação ao Governador do Estado, pois
a mesma continha diversos nomes de adversários políticos, alguns Intransigentes
outros apenas adversários, entre os úl~
t!mos o próprio Dlretor Indicado.
Levei-o à presença do Governador, antegozando a manifestação democrática a
que Iríamos assistir. Quando o Chefe do
Governo leu a relação nominal dos professores, limitou-se a sorrir e, sem dizer
uma palavra, despachou imediatamente
a ordem para que se procedesse aos atos
de nomeação. A saída, o primeiro Direter da Escola de Engenharia, profundamente comovido, dizia-me:
"Esse homem conquista pelo coração. Não posso continuar seu adversário."
Hoje, tantos anos depois, o egrégio
Conselho Universitário repete a lição de
que a Universidade está acima das lnjunções da política partidária e, em votação unânime e secreta, manifesta a gratidão da comunidade, proclama o mérito de quem tanto fez pelo ensino, outorgando o título de doutor honoris causa
ao fundador.
Quando for escrita a biografia de Dinarte Mariz, um capítulo afetuoso será
dedicado ao protetor dos estudantes pobres e os fatos serão narrados a partir
do tempo em que era jovem comerciante
no Caicó. Por aí vivem dezenas de profissionais que conseguiram concluir o
curso superior com o auxílio financeiro
da bolsa particular do Velho Senador,
como é carinhosamente chamado. No
corrente ano, 40 médicos formados em
Manaus rendem tributo de gratidão ao
"professor da Universidade da Vida" que,
pela tenacidade e prestígio, conseguiu
abrir, para eles, a matrícula na Faculdade de Medicina. E ninguém melhor do
que o eminente Sr. Ministro Jarbas Passarinho para atestar quantas vezes precisou atender aos apelos de ajuda para
a Casa do Estutante de Natal, entidade
que, em .1960, recebeu a visita de seu protetor para um almoço servido em bandejas coletlvas de aço, à guisa de pratos,
e com instalações precárias, sem o mínimo conforto. Na saída, dentro do automóvel, pela primeira vez vi o Governador chorando.
Os tempos passaram. Com o advento
da Revolução de 1964, vieram melhores
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poucas. Além da Reforma Universitária,
com seus conceitos e dinâmica de grupo,
melhorando sensivelmente a qualidade de
ensino, surgiu o apoio financeiro que permitiu o crescimento da Universidade e a
construção de sua obra máxima que é o
Campus Universitário.
Mais adiante quando a história da
Universidade fÓr escrita, se dirá o que
representou para o desenvolvimento
cultural do' Estado, a obra que Dinarte
Mari.z fundou, Onofre Lopes construiu e
Genario Fonseca expandiu.
O SR. DINARTE MARIZ - Magnífico
Reitor Professor Genário Fonseca, Ex.mP
Sr. Governador Professor Cortez Pereira,
Senhores Professores, Caros estudantes,
Senhoras e Senhores.
Na hora em que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por decisão unânime do egrégio Conselho l!niversitário me confere um dos seus titulas mais honrosos, recebo a distinção com
a alegria e o orgulho do velho estudante
que sempre fui e hoje se vê contemplado
pela vossa generosidade.
Menino pobre do sertão, amanhecendo
na labuta do campo e apenas tend~ freqüentado as heróicas escolas de pnmeiras letras nem por isso deixei de viver
sob o encantamento da inteligência e da
admiração pela cultura, pois este foi o
caráter que a história marcou aos homens públicos do meu Seridó.
Se a política, nas democracias, é a a~
te de escolher os melhores, fiz-me politico, ao longo de todas as jornadas de minha luta em companhia dos moços, sentindo os' seus anseios, participando das
suas nobres ambições e dos seus corajosos ideais. Não ostento, realmente, outro
galardão maior do que este, o de estar
vinculado ao processo politico de minha
Pátria numa fidelidade obstinada à Democracia, e, portanto, aos postulados básicos da Universidade.
Creio que a Universidade, por tradição
e espírito é a grande formadora do homem necessário a um Brasil renovado
pela Revolução de 31 de março de 1964.
Educando 'lideres e chefes, técnicos e
humanistas profissionais superiormente
treinados em todos os ramos da Medicina, do Direito, das Ciências Económicas,
da Farmácia, da Odontologia, da Engenharia e das Academias Militares, a Universidade abriu aos pais de estudantes
sem recursos os caminhos para a real!-

zação do sonho acariciado pelas famílias mais humildes.
Sob essa providencial inspiração, teve
o Rio Grande do Norte a sua vez quando,
no meu Governo, enviei à Assembléia Legislativa a Mensagem com o Projeto de
Lei que criava a Universidade do Rio
Grande do Norte. Em homenagem aos
ilustres conterrâneos que tanto me estimularam e colaboraram nessa histórica
iniciativa, recordo trechos da aludida
mensagem:
"Tenho por um dos mais altos deveres do Governo e do Poder Legislativo dotar o Rio Grande do Norte
de uma Universidade, indo, assim,
ao encontro das generosas ambições
dos homens de cultura e de estudo,
e de todos os que aspiram a um futuro melhor para a nossa terra., nos
seus superiores destinos políticos-sociais, assegurados por instituições
imperecíveis, como são as Universidades. Ao enviar a exame e deliberação dessa augusta Assembléia o
Projeto de Lei da criação da Universidade, o faço com legítimo orgulho
de norte-rio-grandense, certo de que
essa iniciativa, elevando-nos no julgamento da posteridade, será a semente fecunda da floração de conceitos mais humanos e mais liberais,
para a felicidade do Estado e o bem
da Pátria."
A Lei n.0 2. 307, que tive o privilégio de
sancionar a 25 de junho de 1958, é um
documento que imortaliza e enaltece toda uma geração de homens idealistas,
sempre voltados para o bem comum.
Hoje, me defronto com esta Universidade, que não criei sozinho. Contemplo
as 27 unidades que a integram, suas brilhantes congregações de professores, seus
Diretórios Acadêmicos, seus cursos e programas, que adquiriram, no correr dos
anos, conceito nac~onal. Uma jovem Universidade, que, com Reitores do gabarito
de Onofre Lopes e Genário Fonseca, se
fez pioneira da reforma educacional,
executando planos como o do CRUTAC,
expandindo pelo interior sertanejo os benefícios da cultura, construindo o seu
"campus" e desenvolvendo uma vida nova, um horizonte inédito para toda a
nosa sociedade.
Passados quinze anos, estamos sentindo hoje os benfazejos resultados da floração das belas sementes aqui plantadas,
com a pureza de intenções que preside
ao nascimento das coisas nobres, as
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de um cidadão pela precariedade do poder.
A seleção dos primeiros professores,
realizada sem partldarlsmos nem discriminações, obedeceu ao Império do mérito e tal critério, graças a Deus, continua a cumprir-se, para honra da Inteligência norte-rlo-grandense.
Assim se vem afirmando, nesses breves anos, a nossa Instituição, elevada em
sua eminente dignidade de catedral e escola, de colmeia e oficina, para objetlvar, quando se aproxima a aurora do
Século XXI, o grande papel da Universidade moderna.
sem relegar a um segundo plano o humanismo que recebemos das faculdades
e escolas tradicionais, a Universidade haverá de ser, antes de tudo, laboratório e
centro de pesquisa, debruçando-se sobre
a realidade, não como simples espectadora, mas em seu legítimo lugar de participante da comunhão do homem com
os problemas do seu tempo.
Não mais seremos, portanto, uma fábrica de diplomados em metafísica, que
se Impregnavam de teorias e doutrinas,
carregando o título obtido sem jamais
haverem enfrentado os fatos da profissão, tantas vezes escolhida ao acaso, sem
orientação vocacional, sem consulta prévia às tendências do jovem para a vida
prética.
Regozijo-me com a evidência dos rumos pragmáticos que tomou a Universidade brasileira, por determinação livre
e consciente, executando uma reforma
que tem a sorte de ser supervisionada por
um patriota e educador admirável como
•.'> Ministro Jarbas Passarinho, este amigo
certo do Rio Grande do Norte.
Dentro do sistema ou da estrutura básica nacional, à Universidade se reserva
uma especifica destinação regional, evocando a tarefa de pesquisar a potencialidade de sua área de atuação e de Identificar, desde esse suporte, a vocação do
nosso povo para construir uma clvlllzação dos trópicos.
Há de partir dos núcleos universitários
a projeção do painel de toda a conjunturá brasileira, onde a agricultura e a pecuária se antecipam como setores prioritários das atenções do futuro Governo da
Repúbllca.
A Idéia de criar-se, no centro do Polígono das Secas, um Instituto semelhante ao de Campinas, em São Paulo, po-

deremos concretizá-Ia sem perda de tempo, pois não nos faltarão técnicos capazes de comandar a transformação que
deve sofrer a nossa vida rural.
Urge, também, Instalar-se, em um dos
Estados mais pobres do Nordeste, um
complexo educacional nos moldes do que
existe em São José dos Campos.
Com a Universidade, faremos a reconquista do sertão, Implantando um novo
bandeirismo, que redimirá milhões de
patrícios nossos da estagnação rotlneirà,
da submissão a métodos de trabalho e
condições de vida Iguais em quase tudo
àqueles que nos testemunham os livros
de Luís da Câmara Cascudo e Gilberto
Freire. O que descrevem tão eminentes
historiadores e sociólogos há de ser recordado aos jovens universitários, a fim
de que se exercitem para as tarefas que
os aguardam, partindo de um ponto de
vista crítico de nossas falhas e necessidades.
Só assim cumpriremos a grande meta
da Integração nacional para o desenvolvimento, que se transformará numa utopia se não contar com a força logística
da Universidade. Para atingirmos o meridiano útil do nosso espaço continental,
e, portanto, para estarmos cônscios da
segurança da Pátria em toda a sua plen!tude, necessário se torna que a geraçao nova saiba o que quer e como deve
fazê-lo.
Com o "saber de experiência feito", ao
longo de mais de. quarenta anos de vida
pública, esta é a mensagem que vos trago, vinda do mais íntimo do coração.
A certeza de que os mestres e os estudantes da nossa Universidade irão
considerá-la, fortalece a minha fé, jamais perdida, no futuro do Rio Grande
do Norte. Pela união do seu povo, tão
heróico na adversidade, alcançaremos
uma vida melhor e mais justa, tendo ao
nosso dispor os Instrumentos que a educação e a cultura nos oferecem. Infeliz
da comunidade que não os possua para
enfrentar vitoriosamente as competições
do nosso mundo, que não se compadece
da lamentação dos povos pedintes, coagidos pela sua própria miséria e pelo
doloroso castigo de estender a mão aos
países ricos.
Perdoai-me a digressão feita neste
Instante, para mim inesquecível. Mlas,
sem ser advertência, nem reflexo da futurologia dos pessimistas, ela pretendeu
traduzir, antes de tudo, meu amor ao
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feito de cuidados e desvelos, e que hoje
se desdobra em enternecimento pela
gracta que me! outorgais, tornanc!JO-me
um dos vossos, para continuar servindo
e batalhando.
Agradeço a generosa saudação do vosso intérprete, o Prof. Antônio Soares de
Araújo Filho, amigo dileto, que bem de
perto colaborou nos atos decisivos que
motivaram esta solenidade, em face da
qual me curvo para vos transmitir o meu
reconhecimento e a minha gratidão.
Natal, 14 de dezembro de 1973. - Di-

na.rte Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores. A Guanabara e o Estado do Rio
de Janeiro estão de parabéns com ·a
inauguração, ontem, da monumental
ponte que liga a Cidade do Rio de Janeiro à Cidade de Nlteról. l1l uma esplêndida obra de engenharia que honra
o nosso Pais e representa um fator de
integração econômica de primeira ordem na área em que incide a jurisdição
de ambos os Estados.
Não há dúvida de que o Governo federal - ou melhor, os Governos do General Emílio Médicl e do seu antecessor,
Marechal Costa e Sllva - merece louvores por ter levado a peito um empreendimento há muito sonhado por todos
nós, cariocas e fluminenSes.
Entre as manifestações de regozijo e
as observações que se fizeram sobre o
significado da Inauguração da ponte está um discurso pronunciado na Assembléia Legislativa do meu Estado, pelo
Líder da Maioria, Deputado Rubem Dourado. Neste pronunciamento, depois de
ressaltar a importância inegável da
obra, S. Ex." mostra que ela é realmente
um extraordinário fator de integração,
como acabo de dizer, mas demonstra,
por outro lado, que essa integração, cada
vez maior entre os dois Estados, independe da anexação de um ao outro, ou
seja, da propalada fusão, que seria uma
providência precipitada, sem dúvida, como muito bem disse o nosso !lustre Líder, Senador Amaral Peixoto, conhecedor profundo dos problemas da região.
A fusão politico-administrativa poderia
talvez apresentar certas vantagens, mas

acarretaria, sem dúvida, os maiores inconvenientes.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite
V. Ex." um aparte?
O SR, DANTON JOBIM - Dare! o
aparte, com muito prazer, ao meu prezado Colega e amigo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Fico multo agradecido.
O SR. DANTON JOBIM - O ponto de
vista do nobre Senador Amaral Peixoto,
como o expresse!, é exatamen.te o meu,
e é o ponto de vista do eminente Presidente desta Casa, Senador Paulo Torres.
Não achamos que a fusão em sl seja
indesejável. Ela poderá vir a qualquer
tempo, mas deve vir no seu tempo próprio, na hora exata e oportuna, se é que
ela tem de vir. Hoje, traria mais male·
fícios do que benefícios.
Ouço, agora, com prazer enorme, o
aparte do Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Quanto ao
fato de V. Ex." ter assinalado a inauguração da ponte, estou de pleno acordo.
Acabo de vir justamente por ela, porque resido na Capital do Estado do Rio
de Janeiro. Tenho esta ventura, na vida,
de morar na outra banda da Guanabara ...
O SR. DANTON JOBIM - Onde já
residi por multo tempo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Participei
das solenidades, e posso dizer a V. Ex.8
que raramente assisti a tal espetáculo.
Uma solenidade que depois adquiriu dimensão popular Inédita: um movimento
de massa contagiante, não predeterminado. Havia notícia de que seria feriado
na Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Entretanto, não foi. Mas esse sonho de
cem anos, acalentado pelas populações
dos dois lados da Baía de Guanabara,
parece que estava no subconsciente dos
moradores. E ao que assisti, nobre Senador Danton Jobim, aliás estava ao
meu lado, possuído da mesma emoção,
o Cardeal D. Eugênio Bales, chamando a
atenção principalmente do Embaixador
da Inglaterra -, foi assim uma coisa em
que houve até certa dose de risco, porque os carros da comitiva oficial começaram a trafegar, e a massa se deslocou
quase na área da base naval, na ilha de
eocanguê. confesso a V. Ex." que fique!
satisfeitD, porque fui o autor do Projeto
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Costa e Silva", apresentei-o aqui no
Senado, tenào sido aprovado inclusive
na Câmara. E S. Ex.a já estava desaparecido do rol dos vivos, porque homenagear o detentor do poder é fácil. Taí o
reconhecimento que procurei dar, em
nome das duas populações, porque, evidentemente, sem o Presidente Arthur da
Costa e Silva talvez a obra não se realizasse. Isto foi lembrado no memorável
discurso do Ministro Mário Andreazza,
cuja transcrição ainda hoje vou requerer
nos Anais do Senadlt. Quanto à fusão,
estou em ponto diametralmente oposto
a V. Ex.a e aos meus dignos e prezados
Colegas e amigos de Bancada fluminense. Veja V. Ex.a como é salutar o debate.
Acho até que a fusão já existe - chego
a esse ponto -, falta apenas ser consubstanciada na ordem administrativa.
Tenho uma idéia formada a respeito.
Concordo com aqueles que querem assim um processo fuslonlsta de certo modo ordenado; não sei se feito assim, de
maneira apressada, Imediatamente, mas
considero que o fato é irreversível não há como fugir. Na fronteira do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, quero dizer •a V. Ex.a que multa
gente não sabe se está no Estado do Rio
de Janeiro ou na Guanabara, em Virgário
Geral, por exemplo.
O SR. DANTON JOBIM - Há multa
gente, também, que, viajando de automóvel pela estrada, não sabe se se acha
no Estado da Bahla ou no de Sergipe,
no Estado de Pernambuco ou no da Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro ou
no do Espíri·to Banto.

O Sr. Vasconcelos Torres - Esse não
é o argumento exato. Quero falar justamente .pela parte de integração. O que
V. Ex.a diz é verdade. Isso acontece,
também, em alguns Estados. Mas esse
seria um motivo ridículo. O problema
são as caracteristicas históricas, culturais, geográficas e politicas. Enfim, eu
poderia prosseguir, mas seria uma Indelicadeza minha. Quero, apenas, fixar o
meu ponto de vista, e aproveito a oportunidade porque, recentemente, nesses
programas do recesso, saiu uma entrevista minha, na qual procurei fazer com
que aguardassem minha chegada para
dar outros detalhes. Pedi - sou obrigado a dizer isso - a um funcionário que
aguardasse a minha chegada, porque eu
precisava acrescentar certos dados. O
fato é que, tendo saído da maneira co-

mo saiu, deu ensejo a vários mal-entendidos, principalmente no Estado de São
Paulo, onde eu fui brindado por editoriais violentíssimos de um órgão· do qual
eu sou leitor assíduo e tanto admiro e
quero bem - e ninguém melhor do que
eu compreende o direito de criticar - o
prestigioso e prestigiado O Estado de
S. Paulo. Mas não me incomodo por
isso, porque politico que não apanha em
artigo de jornal não é politico. :1!: a critica que faz bem. Aproveito para dizer
que breve voltarei a este assunto, com
idéia formada, e então esse debate; que
deve ser conduzido em alto nível e é tão
conduzido em alto nível, meu Senador,
que eu devo dizer que ele é encarado
nos altos escalões da República. :1!: um
assunto, eu poderia dizer um problema,
de Estado-Maior. Não só de EstadoMaior, propriamente no sentido mllitar,
mas que deve ter um caráter prioritário,
c.re!o, sem demora. Perdão pela demora
do aparte e agradeço essa paciência. que
me deixa ver que V. Ex.a é um bom candidato à reeleição porque sabe ouvir e
quem sabe ouvir aqui dentro, melhor sabe ouvir lá fora.
O SR. DANTON JOBIM - Multo obrigado a V. Ex.a Seria evidentemente necessário que eu tomasse multo tempo
do Senado Fedel'lal para discutir a fundo
a tese da fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro ou,
mais precisamente, da municipalização
de Estado da Guanabara. Já tenho estudos mais ou menos aprofundados sobre o assunto, embora eu não os julgue
suficientes, para .arriscar, neste improviso, uma exposição completa sobre o
mesmo.

Confesso que tive de inicio grande
simpatia pela idéia de ver completamente fundidos os dois Estados; mas,
depois, à proporção que me adentrava
no estudo do problema, ia verificando
que, na realidade, nós já estávamos integrados. Uma ponte, por mais monumental, uma obra de arte prodigiosa como essa que ontem se inaugurou, não
significará que, a partir de sua entrega
ao público, se acha demonstrada a necessidade da fusão das duas unidades
federatiV'as. Muito pelo contrário. Temos
uma fronteira aberta com o Estado do
Rio de Janeiro; nós confraternizamos,
através dessa fronteira, da maneira
mais completa; nós dormimos de um lado da divisa e vamos trabalhar do outro
lado; não temos barreiras fiscais a nos
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Candidato que espero ser ao Senado
Federal pela Guanabara - pols todos
sabem que vou pleitear, perante o Dlretório Regional, a indicação de meu nome à renovação do meu mandato- costumo !r ao Estado do Rio de Janeiro,
muitas vezes, para conversar com os
eleitores cariocas portadores de títulos
na Guanabara.
Acho que a integração já existe, na
realidade. Mas não vim aqui discutir,
propriamente, esse problema, que me
veio à mente pela necessidade de citar
um excelente discurso feito pelo Líder
da Assembléia Legislativa carioca, Deputado Rubem Dourado. Vim à .tribuna para saudar o grande acontecimento que
foi, inegavelmente, a inaugul'ação da
Ponte Rio-Niteró!. li: um acontecimento
que, realmente, honra um Governo mesmo que esse Governo não seja de correligionários meus, mesmo que esse Governo esteja apoiado por meus adversários da ARENA, considero que é o Governo do Brasll que está de parabéns e
não somente ele mas todo o Brasll, com
a obra que ontem se inaugurou.
O Sr. Vasconcelos Torres - A Ponte
R!o-Niterói, ·Conforme sabe V. Ex.a, faz
parte da BR-101 e vai justamente beneficiar o Estado do Espírito Santo e
também o Estado da Bah!a. Enfim, todo
o Norte e Nordeste do Brasil.
O SR. DANTON JOBIM - Não é apenas a ligação entre dois Estados. Ela não
visa fac!lltar qualquer movimento no
sentido da fusão de duas Unidades da
Federação. li: uma obra de integração
nacional, e não meramente regional.
O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM- Com prazer.
O Sr. Heitor Dias - Uma vez que
V. Ex.a se restringe ·ao grande empreendimento levado a cabo pelo Governo
Federal, quero, neste ensejo, congratular-me com a nossa Engenharia, com os
nossos técnicos, com o nosso operariado,
mas dando um destaque multo especial
à figura extraordinária do grande Ministro Mário Andreazza, que se revelou
um homem para o cargo com um dinamismo fora do comum, real!zando obras
do mais alto porte, diretamente ligadas
ao interesse nacional, como a Transamazônlca e a Ponte Rlo-Niteró!. De modo

que, na oportunidade, aproveito o discurso de V. Ex. a para, num preito de justiça, citar, de modo muito especial, relativamente à Ponte Rlo-Niterói, o nome do Ministro Mário Andreazza.'
O SR. DANTON JOBIM - Agradeço
a antecipação de V. Ex.a por ter citado
o nome do Ministro Mário Andreazza,
e desejo encerrar o meu discurso fazendo uma referência ao papel decisivo, digamos essencial, que teve S. Ex." no planejamento e na execução desse portentoso empreendimento. Não hesito em fazer meus os elogios que V. Ex.a faz ao
Ministro dos Transportes. Ia, também,
referir-me à Engenharia nacional e aos
nossos especialistas e operários, aqueles
heróicos trabalhadores que, com o risco
da própria vida, realizaram esta obra
executando-a através de grandes perigos,
como ficou demonstrado pelo fato de se
terem verificado mais de um acidente
fatal no curso da construção da ponte.
Agora, dare! o aparte ao ilustre Líder
da nossa Bancada, o Senador Amaral
Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a vai
me permitir um registro especial no final do seu discurso. Como Senador do
Estado do Rio de Janeiro, só posso congratular-me com essa grande realização
do Governo Federal e dizer que tenho
uma grande mágoa de não ter tido a
oportunidade de, como Ministro da Viação e Governador do Estado, devido a
circunstâncias diversas, associar meu
nome a esse grande empreendimento
com o qual sonhavam, há tantos anos,
fluminenses e cariocas. V. Ex.a representa o pensamento de todos nós, seus
correllglonárlos do Estado do Rio de Janeiro, como, estou certo, representa, com
toda a autoridade, os da Guanabara,
quando se congratula com o Governo
Federal pela inauguração de ontem.
Esse reconhecimento do que é certo, justo, é que nos dará autoridade para,
amanhã, ocuparmos esta tribuna, criticando aqullo que julgamos errado.
O SR. DANTON JOBIM - Multo obrigado pelo aparte de V. Ex.a Desejo, apenas, acrescentar que as coisas vêm a seu
tempo. Evidentemente, os tempos amadureceram, para que se fizesse realidade
este velho sonho de cariocas e fluminenses de um e do outro lado da bafa.
V. Ex. 11 foi um grande Ministro da Viação. Realizou um Imenso trabalho com
os recursos de que dispunha àquela
época. O Brasil, porém, era outro: tinha
'
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e V. Ex.a, naquele período fecundo da
Administração bras!le!ra, serviu com a
maior eficiência contribuindo para assentar os p!lares do desenvolvimento
nacional acelerado que se assenhoreou
do País nas duas últimas décadas.
Sr. Presidente, creio que não preciso
prolongar por mais tempo minha presença na tribuna.
Creio que demonstre!, mais uma vez,
que a Oposição brasileira faz j ust!ça ao
Governo, quando é preciso fazer justiça; que ela continuará a criticar o Governo, se assim for necessário; não poupará, evidentemente, sua censura a
quaisquer atos que julgue censuráveis,
mas exaltará sempre aqueles feitos que
representem um enriquecimento do nosso patr!môn!o, quer econôm!co, quer
cultural.
Multo obrigado. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. senadores:
Clodom!r Milet - Petrôn!o Portella - Virgílio Távora - Waldemar
Alcântara - W!lson Gonçalves D!narte · Mariz - Domíc!o Gond!m
- Ruy Carneiro - Paulo Guerra Arnon de Mello - Leandro Mac!el
- Eurico Rezende - João Calmon
- Amaral Peixoto - Vasconcelos
Torres - Benjamin Farah - Gustavo Capanema - José Augusto Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando
Zancaner - Benedito Ferreira Em!val Calado - Italiv!o Coelho Saldanha Derz! - Ney Braga Celso Ramos - Leno!r Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
J!: lida a seguinte
COMUNICAÇAO
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, esta Liderança Indica para V!ce-Líderes do Movimento Democrático Bras!lelro nesta Casa, os nobres Senadores Nelson Carneiro
e Danton Job!m.
Sala das Sessões, 5 de março de 1974.
- Senador Amaral Peixoto, Lider do
MDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A comunicação lida vai à publicação.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n.o 48, de
1973, de autoria do Sr. Senador Antônio Carlos, que altera disposições
do Decreto-Lei n.O 486, de 3 de março de 1969, que dispõe sobre a escrituração de livros comerciais e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 485, 486 e 487,
de 1973, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jur!dlc!dade
e, no mérito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta, com voto em separado do Sr.
Senador Antônio Carlos;
- de Economia, favorável ao projeto; e
- de Finanças, favorável ao projeto e contrário ao substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça (com voto vencido dos Srs.
Senadores Wilson Gonçalves e
Nelson Carneiro).
A matéria constou da Ordem do Dia da
Sessão de 11 de outubro de 1973, tendo
a sua discussão adiada, a requerimento
do Sr. Senador Petrôn!o Portella, para o
dia 9 de novembro do mesmo ano, quando, a requerimento do Sr. Senador Virgílio Távora, teve, novamente, sua discussão adiada pelo prazo de trinta dias.
Sobre a mesa, requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretârlo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 2, de 1974
Nos termos do art. 311, alínea b, do
Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 48, de 1973, que "altera disposições do Decreto-Lei n. 0 486, de 3 de março de 1969, que dispõe sobre a escrituração de livros comerciais, e dá outras providências", a fim de que seja encaminhado ao reexa.me da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, em 5 de março de
1974. - Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
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Antônio Carlos.
O SR. ANTôNIO CARLOS - (Para
encaminhar a votação,) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ao apresentar o Projeto
de Lei do Senado n.0 48, de 1973, alterando disposições do Decreto-Lei n.0 486,
de 3 de março de 1969, que dispõe sobre
a escrituração de livros comerciais, tive
entre outros objetivos o de contornar as
dificuldades advindas da exigência de
serem previamente encadernados e autenticados os livros Diários utilizados
em sua escrituração pelas pessoas jurídicas, bem assim simplificar e uniformizar a processualistica do registro do Diário e demais livros que, eventualmente,
viessem a ser utilizados na escrituração
comercial.
O Projeto visa, em síntese:
1) a permitir, por opção da pessoa
jurídica, a utilização do Diário e outros
livros da escrituração comercial em folhas soltas;
2) a permitir o registro posterior das
folhas utilizadas mediante sua apresentação ao registrÓ de comércio, dentro de
prazos estipulados;
3) a utilização do processo de microfilmagem dos livros comerciais e fiscais.
Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças, logrou nosso P~oje_to Pf!.recer favorável de todos esses orgaos tecnicos, sendo que, na Comissão de Constituição e
Justiça, embora reconhecidas sua constitucionalidade e juridicidade, mereceu,
quanto ao mérito, alterações consubstanciadas em forma de emenda substitutiva apresentada pelo Relator, o nobre Senador Nelson Carneiro, que assim
se manifestou quanto ao art. 2.0:
". . . minha dúvida não reside na escrituração comercial em folhas soltas, batidas à máquina, modificação
digna de louvores. Indago, porém, se
melhor não fora, para evitar possíveis fraudes, que essas folhas, de
que o comerciante se iria servir, devessem ser previamente numeradas
e rubricadas pelo Registro do Comércio."
Dispõe o art. 2.o do Projeto:
"As pessoas jurídicas que optarem
pela utlllzação de folhas soltas em
sua escrituração comercial deverão
apresentá-las para autenticação no

órgão de registro do comércio, depois
de devidamente escrituradas, dentro
do prazo de 90 dias da data do encerramento de cada balanço, realizado nos termos de ·seus atos constitutivos."
Como podemos verificar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Projeto estabelece
a autenticação das folhas após sua escrituração e, nesse ponto, apenas nesse,
houve discordância da douta .Comissão
de Constituição e Justiça que pugna pela
autenticação prévia, isto é, antes de serem as folhas escrituradas.
Tivemos oportunidade, Sr. Presidente,
de, naquela Comissão, discordar da
orientação dada à matéria pelo nobre
Sr. Relator. Em verdade, conforme afir•
mamas, aquela orientação viria acarretar um novo tipo de registro a priori
desvirtuando, por completo os objetivos
do Projeto que perderia sua eficácia e,
até mesmo, sua validade, uma vez que
nossa intenção ao apresentá-lo foi, como dissemos a princípio, facilitar e simplificar a processualistica desses registras.
Tivemos o prazer de ver nosso ponto
de vista acolhido, integralmente, pelas
doutas Comissões de Economia e de Finanças, através dos judiciosos pareceres dos nobres Srs. Senadores Paulo
Guerra e Jessé Freire que preferiram
a redação do projeto em detrimento da
emenc!a substitutiva sugerida pelo Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto, conforme esclarece V. Ex. 11,
constou em duas oportunidades da Ordem do Dia, tendo sua discussão adiada
para hoje, a requerimento do nobre Lider Sr. Senador Virgíl!o Távora e nada
do que aqui foi dito justificaria novo
adiamento, não fora a ocorrência de
fato novo Intimamente ligado à matéria.
Realmente, Sr. Presidente, ao possibllltar o adiamento que ora propomos, o
art. 311 do Regimento Interno estabelece uma exigência fundamental:
"Art. 311 - ...................... .
•••••• o •• o •

o ••••••••• o ••••••• o •••• o •

§ 4,0- ........................... .

a) A superveniência de fato novo
que possa justificar a alteração do
parecer proferido;"
11: esse o nosso objetivo, pelas razões a
seguir expostas.
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período de recesso do Congresso Nacional, o Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, do
Ministério da Indústria e do Comércio,
baixou Portaria n.o 5, publicada no
Diário Oficial da União de 20 do mesmo
mês, Portaria essa calcada exatamente
nc;!s Clbjetivos do projeto em causa. Senao, vejamos:
"PORTARIA DNRC/BSB/N.o 5, DE
13 DE DEZEMBRO DE 1973
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Registro do Comércio,
usando da atribuição que lhe conferem os arts. 4.o da Lei n.0 4. 726
de 13-7-65 e 14 do Decreto-Lei n. 0
486, de 3 de março de 1969,
COnsiderando que o crescente desenvolvimento tecnológico vem possibilitando a implantação de sistemas mecanizados na escrituração
comercial, com vistas à modernização das estruturas das empresas do
Pais, para obtenção de melhores índices de produtividade e eficiência
na dinâmica de suas atividades operacionais;
COnsiderando que o Decreto-Lei n. 0
486, de 3 de março de 1969, regulamentado pelo Decreto n. 0 64.567, de
22 de maio de 1969, permite substituir livros comerciais por fichas;
Considerando que o processo de registro fotodocumentário, expresso
pelos diversos sistemas de microfilmagem, está autorizado em todo o
território nacional pela Lei n. 0 5.433,
de 8 de maio de 1968, regulamentada pelo Decreto n.o 64.398, de 24
de abril de 1969;
Considerando que se impõe a adoção
de medidas legais que assegurem segurança, validade e inviolabilidade
aos registras operados pelo sistema
mecanizado para sua plena utilização; e
Considerando, ainda, que a autenticação responde apenas pela exatidão dos termos de abertura e encerramento, na conformidade do art. 12
do Decreto n.o 64.567, de 22 de maio
de 1969, resolve:
Art. 1.0 - No emprego de qualquer
sistema mecanizado ou maquinlzado
na escrituração das empresas, será
permitido substituir os livros comerciais obrigatórios ou facultativos, su-

jeitos à autenticação nas Juntas Comerciais, por fichas seguidamente
numeradas mecânica ou tipograficamente.
§ ·1. 0 - Entende-se como sistema
mecanizado ou maqulnlzado aquele
operado por melo de máquinas.
§ 2.0 - A expressão "fichas" compreende formulários contínuos, folhas soltas ou cartões.
§ 3. 0 - Para efeito de autenticação,
o termo de encerramento do conjunto de fichas escrituradas deve
indicar expressamente o fim a que
se destinaram, seu número de ordem
e de folhas escrituradas e o nome
completo da firma Individual ou da
sociedade.
Art. 2.0 - Os livros ou as fichas, escriturados e autenticados, poderão
ser mlcrofilmados, obedecidas as
disposições da Lei n.O 5. 433, de 8 de
maio de 1968, e de seu Regulamento.
Art. 3.0 - A empresa que microfilmar seus livros e/ou fichas, na forma
do disposto nesta Portaria, deverá
comunicar este fato à Junta Comercial, no prazo de 30 dias, após o término de cada livro ou conjunto de
fichas mlcrofilmados, · com as indicações que os identifiquem para o
controle previsto no Decreto n.0
64.567, de 22-5-1969.
Art. 4.0 - Os casos omissos, não
observados pelos dispositivos legais
específicos mencionados nesta Portaria, serão resolvidos pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio.
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1973. Geraldo Prado Nogueira, DiretorGeral."
Essa, a Portaria.
Como V. Ex.ns podem verificar, o próprio órgão técnico do Ministério da Indústria e do Comércio admite a autenticação das folhas a posteriori, isto é, após
sua escrituração e não a priori como determina a emenda substitutiva apresentada como conclusão do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Esta,
a razão de nosso requerimento. Tanto as
Comissões de Economia e Finanças da
Casa, incumbidas, preclpuamente, do
exame do mérito do Projeto, como o
próprio Departamento Nacional de Re-
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mesmas razões por nós apresentadas.
Diante desse fato novo, achamos por
bem, Sr. Presidente, solicitar ao Plenário a aprovação do requerimento por nós
apresentado, e que acaba de ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário, a fim de que a douta
Comissão de Constituição e Justiça possa, agora com novos elementos de convicção, rever sua decisão anterior.
Na oportunidade, Sr. Presidente, gostaríamos de levantar uma nova questão
que, de certo modo, está ligada à "sorte" de nosso Projeto e que acredito ser
do máximo interesse não só para a matéria ora tratada, como, também, para
orientação dos trabalhos da Casa em situações idênticas.
Neste sentido, Sr. Presidente, requeiro
a V. Ex.a que o discurso que estou pronunciando seja juntado ao Processo.
Assim, o objetivo do requerimento é,
Igualmente, ouvir da douta Comissão de
Constituição e Justiça parecer sobre dois
pontos que consideramos essenciais para
o futuro exame de matérias em tramitação nesta Casa:
1) se a Portaria acima citada atende
em todos os aspectos a disciplinação pretendida no Projeto;
2) se a Portaria é o melhor instrumento legal para tratar da matéria objeto de nossa proposição.
Respondidas afirmativamente tais indagações pelo órgão técnico competente,
não teremos dúvida em retirar o Projeto de nossa autoria. Caso contrário, parece-nos que a matéria deve merecer
acolhida desta Casa.
É a justificação, Sr. Presidente, do requerimento que V. Ex.a acabou de anunciar. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
O SR. VmGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora.
O SR. VmGíLIO TAVORA - (Para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
requerimento de autoria do nobre Senador Antônio Carlos enquadra-se, perfeitamente, na alínea a, § 4.0 , do art. 311
do Regimento Interno.

Seria, pois, este um dos motivos por
que a Maioria emprestava. apoio à iniciativa de S. Ex.a, mas sente-se ela muito mais motivada para fazê-lo face
àquelas duas questões apresentadas por
S. Ex.a, máxime a última. No fim da Sessão Legislativa passada tivemos casos
semelhantes, em que nos surgia a dúvida se, justamente, a Portaria seria o
instrumento mais adequado para disciplinar, legalmente, a matéria em votação.
Assim, as duas perquirições do nobre
Representante de Santa Catarina: primeil'O, se a Portaria atende perfeitamente a todos os aspectos envolvidos pelo
Pr.ojeto em discussão, e, segundo se a
Portaria é o melhor instrumento legal
para tratar da matéria em apreço, deve
ser, para uma elucidação, de uma vez
para sempre, do Plenário, submetida à
douta apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Desse modo, a Maioria vota pela aprovação do requerimento. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia
para reexame pela Comissão de Constituição e Justiça.
Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer n.0 859, de 1973, da Comissão
de Assuntos Regionais, pelo arquivamento do Aviso n.0 187, de 1973, do
Ministério do Interior, encaminhando ao Senado o Relatório Preliminar
de Desenvolvimento Integrado de Filadélfia (GO), o Plano de Desenvolvimento Urbano de Boa Vista (Roraima) e o Plano-Diretor de Desenvolvimento Integrado de Itapetinga
(SP).
Em discussão o parecer.
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.. )
Aprovado o Parecer.
A matéria será arquivada.
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PARECER
N.o 859, de 1973
da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso n.0 187, de 1973,
do Ministério do Interior, encaminhando a.o Senado o Relatório Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Filadélfia (GO), o Plano de
Desenvolvimento Urbano de Boa Vista (Roraima) e o Plano-Diretor de
Desenvolvimento Integrado de Itapetininga (SP).
Relator: Sr. Dina.rte Mariz
O Ministro do Interior, com o Aviso
GB/GM/n.o 187, de 1973 encaminha ao
Senado Federal o Plano de Ação Imediata de Itapetlnlnga, São Paulo; o
Plano de Desenvolvimento Urbano de
Boa Vista, Roraima, e o Relatório Preliminar de Filadélfia, Galãs, para os
quais solicita atenção. Esses trabalhos
Integram a série de estudos econômlcos
e de planejamento financiada pelo Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
- SERFHAU -, que esta COmissão tem
aplaudido, toda vez que lhe chega ao
conhecimento a conclusão de mais uma
etapa d-o ambicioso •empreendimento.
A experiência transmitida pelos documentos, em exame, é conseqüência de
levantamentos, anãllse, diagnose, que
ensejam proposições contendo objetlvos
específicos, projetas, recomendações e
ações complementares.
o Relatório pertinente a Filadélfia Inclui a metodologia observada, a caracterização geral do Município, aspectos
físicos econômlcos, sociais e Institucionais· 'avaliação, hipóteses de desenvolvimento, recomendações e medidas de
aplicação Imediata. Quanto a estas, que
resultam das condições urbanas Incipientes do Município que vive em função de
Carolina e cujo desenvolvimento estã
voltado para a Rodovia Belém-Brasilla,
foram sugeridos os seguintes serviços:
liberação das propriedades inexploradas,
-construção de fossas sépticas, implantação de linha de transmissão de energia
elétrlca, sistema de abastecimento de
água, prédio para funcionamento dos
Correios e Telégrafos, matadouro, ancoradouro para barcos com abrigo para
passageiros, abertura de rodovias munlcl.pals, estabelecimento de período letlvo
não coincidente com a época da colheita,
escolas e cursos supletivos, assistência
médh:a, assistência sanitária, organiza-

ção do serviço de pessoal administrativo
da Prefeitura e Implantação de método-s
modernos de administração que permitam· a Integração das ações da Prefel~
tura Municipal com os demais níveis de
Governo.
Quanto ao Plano de Desenvolvimento
Urbano de Boa Vista, no Território Fe·
deral de Roraima, consta de seis volumes que abrangem os seguintes assuntos:
Análises e proposições (I) ; Lei de urbanismo e 2i0neamento, classificação de uso
do solo, Código de edificações e Instalações (II) ; Código de P-osturas (III) ; Habl tação (IV) ; Arborização (V) e Pl'oj etos
específicos (VI). Do conjunto, apenas o
primeiro volume velo ao Senado, contendo os levantamentos e análises da
cidade e da região (aspectos locacionals,
atividade econômlca, população e força
do trabalho, ligações várias), polarização,
situação geográfica (posição, relevo, clima; vegetação, hldrografl~, uso dos solos, medidas para correçao dos _solos,
áreas a serem preservadas), evoluçao da
ocupação humana (núcleo inicial,
ocupação nos anos de 1945 e 1946 e,
atualmente, princípios condicionantes),
aspectos demográficos (crescimento vegetativo e migratório, dependência e
desemprego distribuição populacional,
perspectivaS), condições de residência,
indústria administração, educação, saú. de, infra~estrutura, s1sten,1a viári-o urbano. As proposições se vinculam ao estudo
da estrutura atual e do modelo a ser
observado. Focaliza o zoneamento físico,
administrativo, comercial, residencial, de
depósitos e comércio atacadista e Industrial etc.
Partindo da premissa de que os centros
urbanos - dentro da organização espacial - estão unidos por um complexo de
relações de Interdependência, não permitindo considerar-se um deles de forma
Isolada, mas levando-se em conta os
efeitos totais do conjunto do sistema, o
Plano procurou apreender a problemática do relacionamento físico-espacial de
Boa Vista. Principalmente quanto à zona
de influência e à ãrea da qual depende
imediatamente. A preocupação principal
foi compreender que elementos espaciais
podem Induzir, reflet~r e consolidar o
relacionamento sóclo-econômico da cidade com a região.
Boa Vista, refletindo o Isolamento geográfico e o regime de ãguas do Rio
Branco, apresenta atividade econômlca
com caráter sazonal Durante os meses
de maio a novembro, o referido curso
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à altura de Boa VIsta, quando, intensislfica-se ·a atlvldade económica que, de
dezembro a abril, se retrai, pelas dificuldades de os motores e as lanchas passarem de Caracaraí. Esta cidade, então,
assume a função de entreposto comercial, e o transporte até Boa VIsta se faz
pela rodovia BR-174. Na época do estio,
cal significativamente o volume das Importações, em virtude, principalmente,
do custo dos transportes. 11: o comércio
(ilegal) com a Venezuela e com a Guiana
Inglesa que Rio Branco procura contrabalançar a redução de comércio com
Manaus. Porém, a análise feita pelos
planej adores assinala:
_- Ainda hoje (após abertura da ligaçao rodoviária com a Venezuela) são
freqüentes as crises de abastecimento e
conseqüentes flutuações nos preços de
quase todos os produtos que, com a
exc~ção da carne, estão suje! tos a curtos
per1odos de escassez durante esta época
do ano. Boa VIsta exporta gado em pé,
tanto para Manaus quanto para a Venezuela e a Guiana Inglesa. De Manaus
importa produtos manufaturados em ge~
ral. Da Venezuela e da Guiana, lmport:~
pr·odutos alimentícios, bebidas, vestuário
e perfumes. Embora não se disponha de
estatísticas fidedignas sobre o montante
deste comércio, estima-se que a balanç:l
comercial de Boa Vista seja altamente
deficitária, uma vez que quaSe tudo o
que se consome na cidade é Importado
e sabendo-se que a pecuária local atra~
vessa grave crise.
Ora, a pecuária é a atividade económica mais importante no Território. Por
Isso mesmo, a 1nstab111dade que enfrenta, no momento, está provocando Intensa
descapitalização no setor. O garlmp:~
também está sofrendo dificuldades e
a ação governamental tende a tornar-se,
mais e mais, a base de sustentação da
economia urbana de Boa Vista, se não
forem realizadas profundas modificações
no panorama económico local. Depois de
profundo estudo, o Plano para a nova
estrutura da cidade foi traçado, Incluindo:
- A possibilidade de crescimento 111mltado e de sofrer constantes adaptações sem se desorganizar. Uma estrutura.
aberta e evolutiva.
- Permissão para que as diversas funções urbanas se exerçam ·em espaços que
se desenvolvem em zonas de características unlfunclonais.

- Uma boa distribuição de equipamentos urbanos.
- Uma circulação fácil e racional.
- Um mínimo de transtorno e de Intervenções de caráter cirúrgico quando
da sua Implantação.
- Um menor fator custo/beneficio.
Depois de reconhecer a presença marcante do Governo territorial, em todos
os setores da vida de Boa Vista, o Plano
preconiza uma estrutura urbana consubstanciada basicamente por ·um zoneamento e por um modelo de sistema
viário, capaz de desenvolver a economia
daquela Importante região de fronteira.
Trabalho da mais alta significação é,
também, o Plano Dlretor do Desenvolvimento Integrado de Itapetininga. A
cidade tem pequenas posslbllldades de
intervenção, no quadro económico do
Município, de vez que os Instrumentos
de ação pertencem aos Governos federal
e estadual ou à Iniciativa privada. Cont.udo, o Plano fornece à Prefeitura as
perspectivas de desenvolvimento económico, na medida em que, atuando na
área de sua competência, possa v1slb111zar incentivos proporcionados pelos poderes públicos ou senslblllzar o empresariado.
O Plano apresenta diagnósticos e prognósticos relativos à população e à agricultura, à Indústria e ao se to r terclá rio
de Itapetinlnga, "sempre que possível
comparando dados do Município com a
m!crorreglão e o Estado, de forma. a
conhecer as perspectivas de desenvolvimento locais e orientar a ação da
Prefeitura no sentido de aproveitamento
das possibllldades existentes". A análise
das Informações obtidas conduz à constatação de que a atlvldade económica
encontra seu setor mais dinâmico na
agricultura, allesar da elevada urbanização da população. Os an·altstas reconhecem que:
- As ativ!dades econômicas do Município apresentam pe11Spectlvas de desenvolvimento, especialmente na silvicultura
e na pecuária; e também a industrialização Incipiente assegura perspectivas
de evolução, especialmente nos ramos
Industriais do vestuário, aUmentação,
têxtil, mlne1.1als não metálicos, e de
transformação da madeira. Cabe ressaltar que embora a lavoura apresente sérias restrições em função de baixa fertilidade dos solos e carências hídricas,
merece cuidados especiais pelo conslde-

-51rável contingente populacional que emprega.
O problema do emprego foi examinado, como natural. Verificou-se que, "além
de setor primário que emprega a população residente na zona rural, .e parte
da população na periferia da área urbana, destaca-se o setor de serviços, que
justifica inclusive a dimensão populacional de sede de Município. Merece
entretanto atenção, sintomas de desemprego estrutural na população dedicada
a atividades ·agricolas, e a baixa remuneração da população empregada em
setores urbanos". Focalizando as possibilidades de expansão económica e trabalho em exame salienta:
- As perspectivas de crescimento económico, ·apo~ados em setores não dinâmicos da economia do Estado - exceção
f·eita à silvicultura, à indústria de madeira, e à pecuária, bem como os sintomas de desemprego estrutural, associados
à previsão de forte crescimento demográfico nos próximos vinte anos, quando
se estima que praticamente dobre a população urbana, mantendo-se o contingente rural, impõe a municipalidade
pesados ônus quanto à oferta de serviços
sociais e uma especial atenção quanto à
oferta de novos empregos e valorização
da mão-de-obra local.
Como se verifica, o SERFHAU presta
enorme co1aboração ao País, colaborando no conhecimento, na avaliação e no
estabelecimento do roteiro a ser obedecido, para Incentivar o desenvolvimento
económico de Municípios brasileiros.
Opinamos pelo arquivamento do presente Aviso, com os documentos que o
ilustram.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro
de 1973. - Clodomir Milet, Presidente
- Dinarte Mariz, Relator - Saldanha
Derzi - Wilson Campos - Teotónio Vilela - José Guiomard.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3
.
Projeto de Lei do Senado n.0 116,
de 1973, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que determina a
coincidência na entrada em vigor do
Código Penal com a do Código de
Processo Penal e a do Código das
Execuções Criminais, tendo
PARECER, sob n.0 794, de 1973, da
Coml.ssão
- de Constituição e Justiça, pela
rejeição, em virtude de seu pre-

julgamento pelo Plenário quando
da aprovação do Projeto de Lei
· da Câmara n.o 58, de 1973, que
altera dispositivos do novo Código Penal.
Nos termos da alínea b do artigo 372
do Regimento Interno, declaro a proposição prejudicada em virtude da aprovação do Projeto de Lei da Câmara n. 0
58, de 1973, que regulou a matéria.
O Projeto será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Concedo a palavra ao nobre
senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (Sem revisão do orador.) Sr. Preslqente,
Srs. Senadores, já o prezado Colega
da Guanabara antecipou as congratulações que deixaram de ser suas
para pertencer a todos nós, a respeito
da inauguração da Ponte "Presidente
Costa e Silva", a ponte Rio-Niterói.
Eu mesmo, nesse ensejo, antecipei
tudo aquilo que me. ia na alma,
mas, também, queria, como representante fluminense que teve a ventura de participar do memorável evento, dar mais
uma vez conta do meu entusiasmo, da
minha empolgação, da vibração extraordinária que me foi dado presenciar, não
pelos aspectos formalistlcos da solenidade - toda ela obedecia a um protocolo rígido, estabelecido pelo cerimonial
da Presidência - mas por uma outra
festa, aquela não programada, da qual
o pov<> participou espontaneamente. Não
sei quantos milhares de brasileiros, fluminenses ou não - postados na Praça
do Pedágio, em Niterói - se locomoveram quase que por Instinto, sem que honves•e ~lguém a comandar, logo após a
~~'da do cortejo presidencial, a uma distância bem grande. E a multidão teve
de ser contida porque - tudo me leva
a crer, Sr. Presidente - ela atravessaria
a Baía, realizando o sonho que tem um
centenário de existência.
Tenho a Impressão de que houve qualquer coisa de atávico, no subconsciente
do povo ali presente, sempre amargurado
pelas deficiências do transporte marítimo. E eu mesmo, Sr. Presidente, que
estava no palanque -aqui vai uma confls.são pura e emotiva - tive vontade de
engrossar aquela legião, lembrando-me
de que, ainda menino, assistia às lutas
travadas pelo povo; mais tarde, Depu-
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Assembléia Legislativa, na Câmara Federal e aqui.
Era um desafogo, Sr. Presidente, era
uma esperança e, acima de tudo, uma
afirmação na capacidade do povo brasileiro. Aquela obra, que parecia impossível para os céticos, quando foi delineada e dep·ois colocada na prancheta parecia irrealizável; para aqueles que reclamavam o túnel, era quase impossível
de ser feita, e, para os sacrificados suje!tos à cerração da Baía e ao desconforto, quer nas barcas modorrentas de
antigamente, ou quer agora nos aeroJ:arcos comprados de segunda-mão no
estrangeiro, que encalham a tod.a hora
na Baía de Guanabara, apesar de cobrarem preços exorbitantes pela travessia. Foi pena que o Presidente Médici
não tivesse presenciado essa festa, mas
os seus Ministros o fizeram, e aqui quero citar o Cardeal D. Eugênio de Araújo
Sales.
Estava ao seu lado, e Sua Eminência
Reverendíssima chamava a atenção dos
embaixadores p.ara aquele mar humano,
acima do mar propriamente dito, que se
locomovia numa onda de entusiasmo Impressionante e de fato arrebatador.
Ali, me foi dado presenciar a leitura
de um dos mais memoráveis discursos
que t.enho ouvido em minha vida - único, aliás - proferido pela figura dinâmica singular, que é a própria capacidade' de trabalho, desse extraordinário
!•ornem de visão que é o Ministro Mário
David Andreazza, meu velho amigo, antigo companheiro dos tempos em que tive
a l'lonra d.e, sendo professor na Escola
do Estado-Maior do Exército, tê-lo como
nluno da cadeira que eu ali ministrava.
O entusiasmo aliado à boa dicção e o
rompimento do protocolo que S. Ex.a fez
diante do Presidente da República, deixou a todos tomados da mais viva emoção. Antes de perorar, o Ministro Mário
Andreazza pediu um minuto de silêncio
às autoridades e ao povo que se comprimia, em homenagem aos engenheiros
e trabalhadores que deram o seu sangue
para que .aauela .estrada sobre o mar puc'! esse transformar-se em realidade, como
aconteceu no dia de ontem.
Esse discurso, Sr. Presidente, é peça
fundamental na nova história que se começa a escrever depois da inauguração
dessa Ponte.

Por esse motivo, redigi um requerimento, em que peço a transcrição, nos
Anais do Senado, do discurso proferido
pelo Ministro Mário David Andreazza.
Sei, meu caro Presidente, que a Ordem
do Dia já passou, mas espero que V.
Ex." ac·olha a minha proposição, deixando-a sobre a mesa, para que amanhã,
na Hora do Expediente, possa ser devidamente lida e ter tramitação normal.
Sr. Presidente, a Ponte tem a sua história. Há pouco, o nosso companheiro
e amigo de representação fluminense lamentava o fato de não ter associado seu
nome ao empreendimento; associou sim,
porque, lutando para a solução do transporte entre as duas cidades e tendo realizado uma grande gestão no antigo Ministério da Viação e Obras Públicas, preparou os elementos necessários para que
a Ponte pudesse ser construída.
Mas quero fazer referência a V. Ex.a,
Senador Paulo Torres, lembrando que V.
Ex." associou diretamente o seu nome à
Ponte, ao designar, quando Governador
do Estado, aliás excelente Governador,
o agora Deputado federal e então seu aux111ar, como Dlretor do Departamento de
Estradas de Rodagem, para representar
o Estado do Rio junto à Comissão pioneira.
E algumas das idéias de interesse do
Estado do Rio de Janeiro foram levantadas, aprovadas e, hoje, estão consubstanciadas naquelas rampas que são justamente as maiores e na importância
que a Capital fluminense tem de ser a
sede da Praça do Pedágio, de ter a honra
de abrigar o monumento que assinala a
Inauguração da Ponte e também do marco que registra o evento.
Sr. Presidente, estas palavras vão à
guisa de justificação do requerimento.
Confesso que me emocionei profundamente, quand·o o Ministro Mário David
Andreazza - estávamos em fila, obedecendo ao protocolo, para que Sua Excelência o senhor Presidente da República cumprimentasse aqueles que o estavam esperando - ao chegar minha
vez, não só lembrou ao Presidente, mas
à viúva do saudoso Presidente Arthur
da Costa e Silva, ter sido eu o autor do
Projeto, transformado em Lei e sancionado pelo Chefe do Governo, que dava
justamente a denominação de "Presidente Costa e Silva" a essa grande obra
do século, a esse grande monumento,
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Brasil e à crença do nosso povo em determinar-se a ir para a frente, vencendo
qualquer pessimismo. A ponte marca
uma época! O brasileiro mostrou o que
pode C·Om o seu know how, com a sua capacidade e o seu idealismo- e já tendo
havido referências à Engenharia, dispenso-me de fazê-lo.
Isso, Sr. Presidente, exalta efetivamente o nosso povo, o nosso Governo e a Revolução de Março de 1964.
Peço a V. Ex.a a fineza de, em acolhendo o meu requerimento, proceder, na
forma do Regimento, para que, Ilda amanhã, na Hora do Expediente, tenha a
tramitação devida. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) V. Ex.a será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, no
início da Sessão Legislativa do último
ano tivemos oportunidade de encaminhar à Mesa indicação, sugerindo que,
dentro da sua competência, a Mesa Diretora elaborasse Projeto de Resolução
destinado a alterar o Regimento Comum,
com a f!nalldade de ser adotado procedimento mais eficaz no debate da Mensagem anual do Presidente da Repúbllca ao Congresso Nacional.
Propúnhamos, nessa indicação, que a
Mensagem seria distribuída às Comissões
Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para exame, dentro
de sua competência específica, dos vários
tópicos. E que cada relator encerraria
seu Parecer com conclusões que seriam
discutidas e votadas pela Comissão. Para
esse fim, as Comissões similares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
se reuniriam, conjuntamente, ou seriam
constituídas Oomissões Mistas. Sugeríamos, também, fossem convocadas, a seguir Sessões do Congresso Nacional para
deb~te geral e apreciação das conclusões
das Comissões, com base na Mensagem
Presidencial. Finalmente, propúnhamos
que a Mesa providenciasse a publlcação
de um número especial do Diário do Congresso Nacional, contendo o texto das
Mensagens, as conclusões aprovadas pelo Congresso Nacional e as declarações
de voto. E que esse número especial do
Diário do Congresso Nacional seria
enviado, pela Mesa, a todas as Assem-

bléias Legislativas, às Câmaras Municipais e às Bibllotecas do País.
Consulto V. Ex.a, Sr. Presidente, sobre
o andamento dessa proposição, dada a
sua oportunidade. Gostaria de ter, também, uma informação da Mesa para que,
se fosse o caso, tecer, a seguir; alguns
c·omentários sobre a matéria.
É a sollcitação que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A Indicação de V. Ex. a, n.0 1/73, foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, em 16 de maio de 1973, e distribuída ao nobre Snador Accioly Filho. Está,
por seguinte, até hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça.

Esta, a informação que me cabe prestar a V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Se V.
Ex.a me permite a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Pois não!
O SR. FRANCO MONTORO - . . . eu
desejaria agradecer a informação dada
por V. Ex. a e, ao mesmo tempo, formular
à Comissão de Constituição e Justiça
um apelo no sentido do rápido exame
da matéria, pela sua oportunidade. Ontem, tivemos ensejo de ouvir, na Câmara
das Deputados, brilhante discurso do nobre Deputado Daniel Faraco, exatamente sobre a importância do debate nacional sobre os grandes temas. Nessa intervenção do nobre Deputado Daniel Faraco, S. Ex.a lembrava a oportunidade de
que o debate se fizesse em torno da Mensagem Presidencial. Não é razoável que
um documento dessa Importância seja
simplesmente lido e sobre ele não se faça
nenhum debate oficial, amplo, em que
sejam examinadas as várias sugestões
debatidas, os aspectos positivos ou negativos do documento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Quando apresentei a indicação, tive
oportunidade de lembrar que era antiga
tradição d·o Parlamento brasileiro, a chamada "Fala do Trono": o Imperador não
se limitava a enviar mensagem; vinha
pessoalment•e ao P'arlamento e trazia a
sua mensagem, que era denominada
"Fala do T11ono". Essa "Fala" era distribuída a uma Comlssã·o Especial que a
examinava, a debatia; era objeto de um
debate no Plenário e representava o "vo-
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E:~recutivo. Era um verdadeiro diálogo de
dessa mensagem, como V. Ex.a. propõe,
Poderes. Parece-me que a matéria roere- num estudo aprofundado - em que
ce, realmente, exame atento e, com as acredito que todos os Parlamentares, no
modificações, com os complementos des•empenho das suas obrigações e em
e aperfeiçoamentos que sejam trazidos consciência de suas responsabllldades, espela Comissão de Const!tiução e Justiça, tão empenhados -, teremos um consoou por outros órgãos da casa, pode ori- lador resultado, pois constataremos que
ginar uma medida cuja importância não nesse quatriênio o Brasil efetivamente
pode ser diminuída. O Congresso se afir- progrediu. Progrediu extraordinariamará nesse debate e contribuirá para menre, aumentando o seu Produto lno esclarecimento dos grandes temas na- temo Bruto em mais de 60%, com recionais.
flexo na renda per capita, em mais de
40%. Teríamos, assim, o ensejo de consO Sr. Jos-é Lindoso - P•ermite V. Ex.a tatar a desenvoltura do nosso programa
um aparte?
rodoviário, do nosso esforço no Plano de
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço Integração Nacional, de todo o esforço
de mls firmarmos no plano do comércio
V. Ex.a com todo prazer.
internacional, firmando uma posição em
O Sr. JO\Sé Lindoso - Efet!vamente, co- que o produto manufaturado bruto já se
mo a Mesa informou a V. Ex. a., a indica- coloca numa das parcelas significativas,
ção - é esta a denominação da propo- de cerca de 30% do volume de nossa exsição de V. Ex. a está na Comissão de portação, libertando-nos daquela posiConstituição e Justiça. Sob o aspecto ção em que apenas o café era o índice
formal, me parece que há uma primeira predominante nes1:!e quadro. Tudo isso
dificuldade: o Regimento não agasalha seria importante para um debate polía figura de "indicação" mas, superando tico. No entanto, a falta desse instruo aspecto formal e simplesmente consi- mental de análise detalhada que V. Ex.a
derando o aspecto político, acho simpá- propõe não impede, absolutamente, ao
tica a idéia de V. Ex.11 Considero Congresso Nacional, •e principalmente
inviável através de indicação; há de se àqueles que ·~ desejarem, fazer a aprefazer uma emenda, uma proposta de Re- ciação larga desse documento, que meresolução.
ce, como eu digo, a nossa leitura, a nossa
reflexão, e para nós, particularmente,
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. a
o
no.sso
aplauso e a nossa alegria, na
pel'mite uma interrupção no seu aparte consciência
de que o Governo Médici deu
para esclarecer este ponto?
contrib.uição decisiva para a História, na
O Sr. José Lindoso - Com muito pra- construção de um país, de uma potência.
zer.
O SR. FRANCO MONTORO - AgradeO SR. FRANCO MONTORO - A indi- ço o aparte de V. Ex.a
cação é precisamente nesse sentido: é
Do ponto de vista formal, V. Ex.a confoeita com base no art. 151 do Regimento
Gomum, combinado com o art. 220 do sidera canhestra a proposição. Data veRegimento do Senado. Nessa indicação, nia, não posso aceitar essa qualificação.
se sugere que a Mesa, que tem competên- Trata-s•e muito simplesmente de um Procia privativa, elabore, como diz V. Ex.a, jeto de Resolução destinado a alterar o
um Projeto de Resolução. Realmente, Regimento Comum. O Regimento Cono.ssa sugestão não pa.saa doe uma indica- mum estabelece normas e nós propomos
ção, ou, se quiser V. Ex.a, de uma su- se alterem essas normas. É da compegestão à Mesa para que, examinando o tência privativa da Mesa a iniciativa de
problema e se achar conveniente, tome Projeto dessa natureza. Então, sugerimos
a iniciativa de um Projeto de Resolução, à Mesa apresente um Projeto nessas conque será d•e competência privativa da dições. Trata-se precisamente daquilo
que, na técnica legislativa, se chama de
Mesa.
uma indicação, para que o órgão compeO Sr. José Lindoso - A formulação tente tome a iniciativa, se a julgar conestá regimentalmente canhestra, o que veniente.
não impossiblllta a consideremos uma
Esse aspecto formal é secundário. Paidéia válida, sem conseqüência jurídica
nenhuma, mas com conseqüência politi- rece-me, ele está suficientemente funda-
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'
Quanto ao mérito, V. Ex.a concorda
com a Indicação, mas de forma estranha. Quando se fala em discutir a Mensagem, V. Ex.n. vem logo em defesa do
Governo. Discutir não significa, necessariamente, apresentar os aspectos negativos. E é evidente que aspectos positivos existem. V. Ex. 8 os apresentou.
Como Líder da ARENA, V. Ex. a exerceu
o seu papel.
Mas há aspectos negativos. Nem tudo
é um mar de rosas, neste Brasil.
Se subiu o Produto Interno Bruto, não
subiu na mesma proporção, por exemplo
o salário dos trabalhadores brasileiros. Á
Lei salarial determina que, no aumento
da remuneração do homem que trabalha,
se leve em conta o aumento do custo de
vida, o aumento do Produto Interno Bruto, mas o índice de produtividade não foi
respeitado em nenhum dos quatro anos
do Governo. Então a matéria deve ser
debatida, tanto os aspectos positivos como os negativos. É a Importância do
debate.
A inovação está em propormos que não
seja um debate ocasional, com um aparte
e uma resposta, mas que seja um debate
institucional.
A Comissão de Educaçá·o e Cultura,
com os dados de que dispõe vai examinar a questão e ver o que' se fez em
matéria de educação, no Brasil, se se
aplicou mais ou menos, em educação,
do que nos anos anteriores. o Relator
da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados, Deputado Flexa
Ribeiro, representante da ARENA mas
com independência, de uma form~ elevada, digna, apontou este dado trágico:
a maior necessidade do Brasil é a educação e as verbas destinadas à educação
no Orçam•ento Federal, vêm baixando d~
proporção, ano a ano. Isso deve ser debatido. Talvez não tenha razão o Deputado Flexa Ribeiro, mas é inegável que
o debate deve ser feito. A nossa iniciativa tem apenas um obj etlvo: faZ'er
com que o debate se trave na Casa onde
deve ser feito, e de uma forma organizada: as Comissões examinando dentro
da sua competência - Educação, Saúde
Transportes. Habitação, Política Social.'
É uma homenagem que se prestará à
Mensagem encaminhada ao Congresso
Nacional. Não vejo por que se possa
discordar dessa medida. Nosso objetlvo

hoje é apenas obter uma informação
oficial do andamento da matéria. Nós
a obtivemos e agradecemos a v. Ex.a
Pretendemos, talV'ez na próxima Sessão
apresentar outros aspectos dessa matériá
que deve ser realmente focalizada, neste
início de Legislatura, quando acaba de
chegar ao Congresso Nacional uma nova
mensagem.
Eram as considerações que desejava
fazer, agradecendo a colaboração dos nobres srs. Senadores e a precisa informação que a Mesa nos forneceu. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não há mais oradores inscritos.
·
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão, lembrando antes aos
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para Sessões Extraordinárias a serem realizadas hoje, às
19 e às 21 horas, destinadas a leitura de
Mensagens Presidenciais.
Designo para a Sessão Ordinária de
amanhá a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 23, de 1973, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que estabelece a prescrição qüinqüenal
do Direito do Trabalho, alterando o art.
11 da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
PARECERES, sob n.os 211, 212, 639 e 640,
de 1973, das Comissõ~s
- de Constituição e Justiça: 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e
jurdicidade; 2.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridlcldade
da Emenda n. 0 1, de Plenário;
- de Legislação Social: 1.0 pronunciamento: favorável 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda n.0 1, de Plenário.
2
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n. 0 108, de 1973, de .autoria do Sr. Senador Oslres Teixeira, que altera a redação do § 3.0 , do art. 1.0 , da Lei n.o
5, 365, de 1.0 de dezembro de 1967, para
o fim de determinar a transferência da

"1

•
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PARECER, sob n.0 688, de 1973, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade, com voto vencido do
Sr. Senador Nelson Carneiro.
MATll:~IAS

EM TRAMITAÇãO

1
Submete à deliberação do Congresso
Nacional texto do Decreto-Lei n.0 1.289,
de 29 de 11 de 1973, que "autoriza a
União a abrir, em favor do Ministério
da Fazenda, crédito especial para o fim
que especifica".
Comissão Mista
Presidente: Deputado Elias Carmo
Vice-Presidente: Senador Ruy Carneiro
Relator: Senador Magalhães Pinto
Calendário
Até dia 24-3-74 - Apresentação do
parecer, pela Comissão, de acordo com
o art. 110, do Regimento Comum.
2

Submete à deliberação do congresso
Nacional texto de Decreto-Lei n.o 1.290,
de 3 de 12 de 1973, que "dispõe sobre a
.aplicação financeira de disponib!l!dades
pelas entidades da Administração Federal Indireta, bem como pelas Fundações supervisionadas pela União, e dá
outras providências".
Comissão Mista
Presidente: Senador Carlos Lindenberg
Vice-Presidente: Deputado Amaury
Müller
Relator: Deputado Henrique Fanstone

Calendário
Até dia 24-3-74 - Apresentação do parecer, pela Comissão, de acordo com o
art. 110, do Regimento Comum.
3

Submete à deliberação do Congresso
Nacional texto do Decreto-Lei n.0 1.291,
de 11 de dezembro de 1973, que "prorroga a vigência dos estímulos à exportação de produtos manufaturados".
Comissão Mista
Presidente: Deputado Alberto Hoffmann
Vice-Presidente: Deputado Henrique
Alves
Relator: Senador Alexandre Costa
Calendário
Até dia 24-3-74- Apresentação do parecer, pela Comissão, de acordo com o
art. 110, do Regimento Comum.
4
Submete à deliberação do Congresso
Nacional te-xto do Decreto-Lei n.o 1.292,
de 11 de dezembro de 1973, que "altera
a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados quanto ao valor tributável das bebidas, e dá outras providências".
Comissão Mista
Presidente: Senador José Samey
Vice-Presidente: Senador Danton Jobim
Relator: Deputado W!lmar Dallanhol
Calendário
Até dia 24-3-74 -Apresentação do parecer, pela Comissão, de acordo com o
art. 110, do Regimento Comum.
Está encerrada ,a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 15
minutos.)

3.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 6 de março de 1974
PRESIDiNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete PInheiro - Milton Trindade - Renato Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Petrônlo Portella Helvídlo Nunes - Virgílio Távora Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Freire Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - Luiz Cavalcante Augusto Franco - Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico
Rezende - João Calmon - Amaral
Peixoto - Paulo Torres - Franco
Montoro - Fernando Corrêa - Accloly Filho- Mattos Leão - Antônio Carlos - Daniel Krleger Guldo Mondln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença .acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. !.o-secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISOS
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES
- N.0 30/GM/GB, de 28 de fevereiro de
1974, comunicando a entrega ao tráfego, no dia 7 de janeiro, do trecho

ferroviário Botucarai-Ramiz Galvão, d,a. Variante de Cachoeira.; em
17 do mesmo mês, mudança de tração entre Santos e São Paulo, na subida da Serra do Mar, de funicular
para cremalheira-aderência; e, no dia
28, a entrega, no Porto de Maceló,
Estado de Alagoas, de novas obras e
melhoramentos daquele terminal portuário;
- N. 0 32/GM/GB, de 28 de fevereiro de
1974, comunicando a entrega ao tráfego público, no dia 3 de janeiro, do
trecho Além Paraiba-Teresópolis,
da Rodovia BR-116, no Estado do Rio
de Janeiro, a entrega ao trA.lllllto
público, em 22 do mesmo mês, da duplicação do trecho Salvador-Feira de
Santana, da Rodovia BR-324, no Trevo de Campinas, Cidade de Salvador,
Bahla, e, no dia 30, a entrega ao trânsito público do segundo trecho da Rodovia Transamazônlca (BR-230), Italtuba-Humaltã, com 1.070 km.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa comunicação que será
lida pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
É

lida a seguinte
COMUNICAÇAO

Senhor Presidente:
Em obediência ao disposto no § 1.0 do
art. 64 do Regimento Interno do Senado
Federal, os Senadores que integram nesta Casa a Bancada da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL têm o grato dever
de comunicar a Vossa Excelência a Indicação do nobre Senador Petrônlo Por-
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Lideranças do Partido e da Maioria no
Senado Federal.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
nossa estima e mais alta consideração.
Senado Federal, 6 de março de 1974. Dinarte Mariz - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José
Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Trindade - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Milet - José Samey - Fausto CasteloBranco - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson
Gonçalves - Luís de Barros- Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral
- 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 Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto
- Carvalho Pinto - Orlando Zancaner
- Benedito Ferreira - Emival Caiado Osires Teixeira - Fern11ndo Corrêa Italívio Coelho - Saldanha Derzi Accioly Filho - Mattos Leão - Ney Braga - Antônio Carlos - Celso Ramos Lenoir Vargas- Daniel Kriege.r- Guido
Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, ofícios dos Srs. Líderes
da ARENA e do MDB, que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes
OFíCIOS
3/74
5 de março de 1974.
Senhor Presidente:
No exercício das atribuições que me são
conferidas pelo art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal, tenho a honra
de encaminhar a Vossa Excelência as
indicações nominais dos Titulares e Suplentes que, como representantes da Aliança Renovadora Nacional, integrarão as
Comissões Permanentes desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
minha alta e mais distinta consideração.
- Senador Petrônio Portella, Líder da
Aliança Renovadora Nacional.

I
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COMISSAO DE AGRICULTURA
Titulares
Antônio Fernandes
Vasconcelos Torres
Paulo Guerra
Ney Braga
Fiávi o Bri tto
Mattos Leão
Suplentes
Tarso Dutra
João Cleofas
Fernando Corrêa
COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS
Titulares
José Guiomard
Teotónio Vilela
Dinarte Mariz
Wilson Campos
José Esteves
Clodomir M!let
Suplentes
Saldanha Derzi
Osires Teixeira
Lourival Baptista
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA
Titulares
José Lindoso
José Sarney
Carlos Lindenberg
Helvídio Nunes
Italivio Coelho
Mattos Leão
Heitor Dias
Gustavo Capanema
Wilson Gonçalves
José Augusto
Daniel Krieger
Accioly Filho
Suplentes
Eurico Rezende
Osires Teixeira
João Calmon
Lenoir Vargas
Vasconcelos Torres
Carvalho Pinto
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DO DISTRITO FEDERAL

Titulares
Dlnarte Mariz
Eurico Rezende
Cattete Pinheiro
Ney Braga
Osires Teixeira
Fernando Corrêa
Saldanha Derzi
Heitor Dias
Antônio Fernandes
José Augusto
Suplentes
Carlos Lindenberg
Luiz Cavalcante
Waldemar Alcântara
José Lindoso
Wilson Campos
CO~SSAO

DE ECONOMIA

Titulares
Magalhães Pinto
Va.sconcelos Torres
Wilson campos
J essé Freire
Arnon de Mello
Teotônio Vilela
Paulo Guerra
Renato Franco
Helvídio Nunes
Luiz Cavalcante
Suplentes
José Augusto
Benedito Ferreira
Flávio Britto
Leandro Maciel
CO~SSAO

DE EDUCAÇAO E CULTURA

Titulares
Gustavo Capanema
João Calmon
Tarso Dutra
Benedito Ferreira
Cattete Pinheiro
Milton Trindade
Suplentes
Arnon de Mello
Helvídio Nunes
José Sarncy

CO~SSAO

DE FINANÇAS

Titulares
Celso Ramos
Lourival Baptista
Saldanha Derzi
Benedito Ferreira
Alexandre Costa
Fausto Castelo-Branco
Lenoir Vargas
J essé Freire
João Cleofas
Carvalho Pinto
Virgíl!o Távora
Wilson Gonçalves
Mattos Leão
Tarso Dutra
Suplentes
Cattete Pinheiro
Italívio Coelho
Daniel Krieger
Milton Trindade
D!narte Mariz
Eurico R>ezende
Flávio Britto
Emival Caiado
CO~SSAO

DE LEGISLAÇAO SOCIAL

Titulares
Heitor Dias
Domício Gondim
Renato Franco
Guido Mondin
Ney Braga
Eurico Rezende
Suplentes ·
Wilson Campos
Accioly Filho
José Esteves
COMISSAO DE MINAS E ENERGIA
Titulares
Arnon de Mello
Luiz Cavalcante
Leandro Maciel
Milton Trindade
Domício Gondim
Lenoir Vargas
Suplentes
Paulo Guerra
Antônio Fernandes
José Guiomard

-60COMISSãO DE REDAÇAO

Titulares
Carlos Llndenberg
José Llndoso
José Augusto
Cattete Pinheiro
Suplentes
Lourival Baptista
Wilson Gonçalves
COMISSãO DE RELAÇOES
EXTERIORES
Titulares
Carvalho Pinto
Wilson Gonçalves
Jessé Freire
Fernando Corrêa
Dlnarte Mariz
Arnon de Mello
Magalhães Pinto
Accioly Filho
Saldanha Derzi
José Sarney
Lourlval Baptista
João Calmon

Suplentes
Emival Caiado
Fausto castelo-Branco
Carlos L!ndenberg
José Lindoso
José Guiomard
Cattete Pinheiro
VIrgílio Távora
Ney Braga
COMISSAO DE SAtl'DE

Titulares
Fausto Castelo-Branco
Fernando Corrêa
Cattete Pinheiro
Lourlval Baptista
Luí.s de Barros
Waldemar Alcântara
Suplentes
Saldanha Derzi
Wilson Campos
Clodomlr Mllet

COMISSAO DE SEGURANÇA
NACIONAL
Titulares
Waldemar Alcântara
José Lindoso
Virgílio Távora
José Gulomard
Flávio Britto
Vasconcelos Torres

Suplentes
Alexandre Costa
Celso Ramos
Milton Trindade
COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO
CIVIL

Titulares
Tarso Dutra
Celso Ramos
Osires Teixeira
Heitor Dias
Jessé Freire
Suplentes
Magalhães Pinto
Gustavo Capanema
Paulo Guerra
COMISSAO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇOES E OBRAS P'O'BLICAS

Titulares
Lenoir Vargas
Alexandre Costa
Lulz Cavalcante
Lenoir Vargas
Benedito Ferreira
José Esteves
Suplentes
Dinar1le Mariz
Luís de Barros
VIrgUlo Távora
Brasilla, 4 de março de 1974.
Senhor Presidente:
Acusando recebimento do Oficio n. 0
SGM/16, de 1.0 de março do corrente
ano, dessa Presidência, tenho a honra de
enviar a Vossa Excelência, devidamente

-61preenchidos, os formulâr!os com a relação dos nomes dos eminentes Colegas
de Bancada que Integração as Comissões
Permanentes na presente Sessão Legislativa.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha estima e consideração. - Senador Amaral
Peixoto, Líder do MDB.
COMISSAO DE AGRICULTURA
Titular
Amaral Peixoto
Suplente
Ruy Carneiro
COMISSAO DE ASSUNTOS
REGIONAIS
Titular
Ruy Carneiro
Suplente
Franco Montoro
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA
Titular
Nelson Carneiro
Suplente
Franco Montoro
COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL
Titular
Ruy Carneiro
Suplente
Nelson Carneiro
COMISSAO DE ECONOMIA

COMISSAO DE FINANÇAS
Titulares
Amaral Peixoto
RuyCarneiro
Danton Jobim
Suplente
Nelson Carneiro
COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL
Titular
Franco Montoro
Suplente
Danton Jobim
COMISSAO DE MINAS E ENERGIA
Titular
Nelson Carneiro
Suplente
Danton Jobim
COMISSAO DE REDAÇAO
Titular
Danton Jobim
Suplente
Ruy Carneiro
COMISSAODERELAÇOES
.
EXTERIORES
Titulares
Franco Montoro
Danton Jobim.
Nelson Carneiro
Suplente
Amaral Peixoto
COMISSAO DE SA'ODE

Titular
Franco Montoro
Suplente
Amaral Peixoto

Titular
Benjamin Farah
Suplente
Ruy Carneiro

COMISSAO DE EDUCAÇAO E
CULTURA
Titular
Benjamin Farah
Suplente
Franco Montoro

COMISSAO DE SEGURANÇA
NACIONAL
Titular
Benjamin Farah
Suplente
Amaral Peixoto

fi
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CIVIL
Titula.r
Benjamin Farah
Suplente
Amaral Peixoto
COMISSAO DE TRANSPORTES,
OOMUNICAÇOES E OBRAS
PúBLICAS
Titular
Danton Jobim
Suplente
Benjamin Farah
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Nos termos do parágrafo único do art. 85
do Regimento Interno, ficam assim constituídas as Comissões Permanentes do
Senado Federal.
Sobre a mesa, projeto de lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 3, de 1974

Altera a proporção estabelecida no
art. 132 da Consolidação das Leis do
Trabalho, reconhecendo ao trabalhador o direito a férias de trinta
dias e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A proporção estabelecida pelas alíneas a a d do art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio
de 1943, passa a ser a seguinte:
"Art. 132 -

..
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a) trinta dias aos que tiverem ficado à disposição do empregador
durante doze meses e não tenham
dado mais de seis faltas injustificadas ao serviço nesse período;
b) vinte e cinco dias aos que tiverem ficado à disposição do empregador por mais de duzentos e cinqüenta dias em os doze meses do
ano contratual;
c) vinte dias aos que tiverem ficado à disposição do empregador
mais de 200 dias;
d) quinze dias aos que tiverem ficado à disposição do empregador
menos de 200 e mais de 150 dias;"

Art. z.o -Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
.Justificação
Entre as mais antigas reivindicações trabalhistas encontra-se a que diz
respeito ao direito a férias de trinta
dias.
Anualmente, vá r i os parlamentares
apresentam seus projetas, tentando solucionar o problema.
2. Contra a medida, no entanto, se
insurge a classe empresarial, que, até o
presente momento, tem conseguido fazer
prevalecer seus argumentos.
Como principais fatores a desaconselhar a providência, os representantes
dos empregadores alinham os seguintes:
1.0) a classe empresarial brasileira,
entre todos os países, é a que mais se
vê onerada de encargos sociais, previdenciários e fiscais;
2.0 ) em conseqüência, o aumento do
número de dias das férias concedidas
aos trabalhadores representará aumento do custo da mão-de-obra, com prejuízo para o público em geral e para a
própria economia nacional;
3.0) a Comissão Técnica que elaborou a CLT era composta de elementos
de grande conhecimento especializado,
os quais realizaram profundos estudos
atuariais antes de estabelecer a citada
proporção;
4.0 ) assim, não é possível aceitar-se
um cálculo aleatório, não precedido dos
mesmos estudos.
3. Examinando-se cautelosa e tecnicamente as disposições da CLT, verifica-se existirem contradições neste particular. O art. 133, por exemplo, discrimina os casos em que o empregado não
tem direito a férias, entre os quais:
"b) permanecer em gozo de licença,
com percepção de salários, por mais
de 30 dias;
c) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30
dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa."
Indaga-se: qual dos dois artigos está
correto - o 132, que fixa o limite máximo das férias em vinte dias úteis, ou

-63o 133? Se a própria lei estabeleceu o
limite - note-se que é o limite mínimo
- de licença ou de falta de trabalho em
trinta dias para reconhecer que, então,
não terá o empregado direito a férias,
por que o art. 132 fixa o máximo do
período das férias em vinte dias úteis?
l!: um contra-senso, que deve ser interpretado e corrigido a favor da parte
mais fraca - o empregado.
4. Por outro lado, o art. 132, alínea a,
da CLT exige, para a concessão dos vinte
dias, que, no período permissivo de férias de doze meses, o empregado não
tenha dado mais de seis faltas ao serviço, justificadas ou não.
No entanto, o art. 134 do mesmo diploma legal determina que não serão
descontadas do período autorizativo do
direito a férias, entre outras, "a ausência do empregado, devidamente justificada, a critério da administração". "A
ausência do empregado por motivo de
doença atestada por instituição de previdência social <••• ) " etc.
Outro contra-senso, que, igualmente,
deve ser corrigido, deixando-se no texto
legal, tão-somente, as faltas injustificadas.
5. Razões de ordem técnica aconselham a medida e, ao contrário do que
afirmam os empregadores, são desnecessários "cálculos atuariais" para se chegar a esta conclusão.
6. Em outros países do mundo, notadamente no Continente Europeu, as
c 1a s s e s empresariais, economicamente
fortes, pagam impostos, taxas e quotas
previdenciárlas bem superiores às existentes no Brasil - e, no entanto, reconhecem a seus empregados todos os direitos e lhes concedem a mais ampla
proteção.
7. Outrossim, se houver aumento do
custo da mão-de-obra, não se diga que
os empregadores serão prejudicados,
pois, como é sabido, é o consumidor
quem paga a final.
A economia nacional, por sua vez, não
sofrerá qualquer baque, especialmente
num pais como o nosso, em pleno desenvolvimento econômico, segundo as
afirmações governamentais.
B. l!: de se convir, finalmente, que a
época da concessão das férias, nos termos do art. 139 da CLT, "será a que
melhor consulte os Interesses do empregador", o qual, assim, distribuindo-a du-

'rante o ano, não terá maiores empecilhos ao seu negócio ou indústria, pelo
simples aumento de seis dias, pois os
trinta dias são corridos e os vinte são
úteis, correspondendo a vinte e quatro
corridos.
Cumpre ainda observar que, já de algum tempo, a Justiça do Trabalho vem
homologando dissídios coletivos em que,
sistematicamente, é fixado o período
corrido de trinta dias de férias.
9. Nada mais humano e justo do que
se reconhecer ao trabalhador o direito
a férias de trinta dias, especialmente
quando ao funcionário público esse direito há longa data é reconhecido.
E não se diga serem dois regimes
jurídicos distintos, que não admitem
equiparação, pois o "trabalho" é um só
e independente de sua natureza pública
ou privada. Nesse ponto, portanto, pode
e deve haver tratamento igual para
todos.
10. Esperamos que, com os áureos
subsídios dos eminentes colegas, essa
medida, tão justa, humana e correta,
possa, finalmente, ser aprovada.
Sala das Sessões, 6 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
<Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 -5-43 com a redação dada pelo Decreto-Lei n.O
1.031, de 21-10-69)
•••••• o •••••••••••• o ••••• o ••••••••••••••

Seção II
Da Duração das Férias
Art. 132 - Os empregados terão direito
a férias depois de cada período de 12
meses, a que alude o art. 130, na seguinte proporção:
a) vinte dias úteis aos que tiverem
ficado à disposição do empregador durante os doze meses e não tenham dado
mais de sela faltas ao serviço, justificadas ou não, nesse período;
b) quinze dias úteis aos que tiverem
ficado à disposição do empregador por
mais de duzentos e cinqüenta dias em
os doze meses do ano contratual;
c) onze dias úteis aos que tiverem ficado à disposição do empregador por
mais de 200 dias;

r
-64O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o art. 234, § 1.0 , do Regimento Interno, os requerimentos lidos
serão submetidos ao exame da Comissão
Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro, que falará como líder.
O SR. FRANCO MONTORO - (Como
líder. Sem revisão do orador.) Sr. PresirAs Comissões de Constituição e dente, Srs. Senadores, a mensagem do
Justiça e c!e Legislação Social.)
Presidente da República ao Congresso
Nacional por ocasião da abertura da SesO SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) são
Legislativa é peça da maior imporO projeto lido será publicado e, em se- tância
política.
guida, encaminhado às Comissões comPor imperativo constitucional, nesse
petentes.
instrumento
Presidente da República
Sobre a mesa, requerimentos que serão dirige-se ao oCongresso,
nos termos da
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
Constituição, "expondo a situação do
Pais e solicitando as providências que
São lidos os seguintes:
julgar necessárias" (art. 81, n.o XXI).
REQUERIMENTO
Dada a importância desse documento,
N. 0 3, de 1974
não é razoável a manutenção da praxe
que vell! sendo seguida, segundo a qual
Sr. Presidente:
a atuaçao do Congresso se esgota eom a
Requeiro, na forma regimental, a pura e simples leitura da Mensagem Pretranscrição nos Anais do Senado do dis- sidencial, sem qualquer apreciação ou escurso proferido pelo Ministro Mário An- tudo por parte de seus órgãos técnicos e
dreazza quando da inauguração da Pon- sem conclusões ou providências de qualte Rio-Niterói (Ponte Presidente Costa quer natureza.
e Silva) ontem verificada na capital do
Há, apenas, apresentação de discurso
Estado do Rio.
individuais e Isolados sobre aspectos da
Sala das Sessões, 5 de março de 1974. Mensagem Presidencial, de iniciativa dos
próprios parlamentares.
- Vasconcelos Torres.
A Mensagem Anual do Presidente da
REQUERIMENTO
República
deve ser a base de um diálogo
0
N. 4, de 1974
entre os Poderes e não o Instrumento de
um monólogo governamental.
Senhor Presidente:
No mesmo sentido, acaba de se proRequeiro, na forma regimental, a
transcrição nos Anais do Senado do edi- nunciar, na Câmara dos Deputados, fatorial "Quadro Vivo", publicado no Cor- lando como Líder da ARENA, o ilustre
reio Braziliense, em 3 de março de 1974. Deputado Daniel Faraco. Depois de lembrar que "o clima de controvérsia é afiSala das Sessões, em 6 de março de nal o clima próprio dos parlamentos",
1974. - Vasconcelos Torres.
afirma o Deputado Daniel Faraco "a necessidade de instaurarmos, anualmente,
REQUERIMENTO
no
Parlamento Brasileiro, um debate naN.0 5, de 1974
cional orgânico que, sem prejuízo das
demais atividades e iniciativas, permita
Senhor Presidente:
formar e manter, pelo método peculiar
Requeiro, na forma regimental, a e insubstituível do processo parlamentar,
transcrição nos Anais do Senado do arti- uma idéia de conjunto dos problemas nago do Excelentíssimo Senhor Senador clonais e da forma pela qual são eles enPaulo Torres "A Ponte, do Império à Re- frentados ano após ano, pela aplicação
volução de 64", publicado no O Fluminen- das leis e pela atuação dos órgãos de Governo".
se, em 4 de março de 1974.
Propusemos, por Isso, no inicio da úlSala das Sessões, em 6 de março de
tima Sessão Legislativa, através da ln1974. -Vasconcelos Torres.

d) sete dias úteis aos que tiverem ficado à disposição do empregador menos
de 200 e mais de 150 dias.
§ 1.0 - ll: vedado descontar, no período
de férias, as faltas ao serviço do empregado.
§ 2.0 - O sábado não será considerado
dia útil para efeito de férias dos empregados que trabalhem em regime de cinco
dias por semana.
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um procedimento que conduza o Congresso ao exame detido e aprofundado
da Mensagem Anual do Presidente da
República.
Nesse documento, sugerimos seja adotado o seguinte procedimento - ou outro que melhor atenda aos objetivoo
propostos - no exame da Mensagem
Anual do Presidente da República ao
Congresso Nacional:
1. A Mensagem será distribuída às Comissões Permanentes do Senado e da Câmara, ou a Comissões específicas que se
vierem a constituir, para o exame dentro
de sua compet~ncla específica. Cada Relator encerrara seu parecer com conclusões que serão votadas pela Comissão.
2. Para esse fim, as Comissões similares do Senado e da Câmara se reunirão
conjuntamente, ou serão constituídas Comissões Mistas Integradas por Senadores e Deputados, naturalmente membros
das Comissões permanentes de preferência.
'
3~ Serão convocadas, em seguida, Sessoes do Congresso Nacional para debate
geral e apreciação das conclusões.
4. A, Mesa providenciará a publicação
de numero especial do Diário do Congresso Nacional, contendo:
a) o texto da Mensagem;
b) as conclusões aprovadas pelo Congresso;
c) as declarações de voto.
5. o número especial do Diário do
Congresso Nacional será enviado pela
Mesa a todas as Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais e bibliotecas
do Pais.
Essa sugestão Inspira-se no processo
adotado pela Assembléia-Geral da ONU,
no debate das Mensagens Anuais do Secretário-Geral, do Presidente do Ban!lo
Mundial e de outros órgãos internacionais.
E, no Brasil, esse procedimento encontra sua base em uma das mais belas tradições de nossa vida pública.
Como tivemos oportunidade de lembrar, em estudo apresentado a este Plenário, em 23 de março do último ano, a
Mensagem do Imperador ao Poder Legislativo, denominada Fala do Trono, era
também examinada e discutida pelas Câmaras, que, afinal, aprovavam o "Voto de
Graças", contendo a sua resposta ao documento que lhes era dirigido.

O Imperador comparecia pessoalmente
à abertura e ao encerramento das Sessões Legislativas e proferia a "Fala do
Trono", que era uma verdadeira prestação de contas da situação interna e externa do Pais, bem como a solicitação de
providências legislativas.
A esse respeito, lembra José Honório
Rodrigues que a "Fala do Trono" era o
discurso de abertura e encerramento das
Assembléias Gerais. . . "Voto de Graças"
era a resposta à "Fala do Trono" e a
primeira tarefa de ambas as Câmaras
era nomear uma comissão para preparar
esta resposta. Provocava sempre o debate político e, neste, Governo e Oposição esclareciam as suas posições.
Discutido o projeto de resposta, e, afinal, aprovada sua redação, era nomeada
uma comissão que levava ao Imperador
o "Voto de Graças". Cada Câmara debatia e preparava seu voto. Nomeava
sua comissão, seu orador próprio, marcava dia especial e, depois de expor as
alegações da Câmara, ouvia a pequena
resposta do Imperador. Na volta às respectivas Câmaras, eram comunicados,
pelo orador designado, o desempenho das
funções e as palavras Imperiais. Tudo
Isto é descrito mais amplamente por
José Honório Rodrigues (O Parlamento
e a Evolução Nacional, Introdução Histórica, Senado Federal, Centro Gráfico,
Brasília, 1972, pág. 10).
Pelas "Falas do Trono" desfilam todos
os problemas mais Importantes do Pais:
Politica Externa, com referência às relações com as Nações amigas, crises diplomáticas, questões de limites, guerras,
litígios, rompimento de relações etc.; Politica Interna, finanças públicas, garantias pessoais, situação sanitária, problemas da lavoura, medidas para as forças
armadas, problema de recursos para educação, construção de estradas, situação
das finanças públicas, reforma eleitoral,
substituição do braço servil e outras matérias de interesse nacional.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V.
Ex." um aparte? - aliás, o primeiro da
presente Sessão Legislativa.
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer, ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." já havia conversado comigo a respeito do projeto que menciona no seu discurso e que
visa a estabelecer, frente à Mensagem
Inaugural do Senhor Presidente da República, um amplo debate nas duas ca-
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art. 81 da Constituição, número XXI,
in verbis (é o elenco das atribuições do
Senhor Presidente da República) :
"XXI - remeter Mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa," - é o
caso especifico - "expondo a situação do Pais e solicitando as providências que julgar necessárias;(. .. )"
Vê-se, então, que nesta cláusula final,
mais do que um simples debate de apreciação da peça presidencial, a Constituição abre oportunidade aos Congressistas, muito mais do que aquilo, de propor
providências- essas providências, obviamente, são traduzidas em Projetas de
Lei. Então, o que V. Ex.a deseja já está
previsto na Constituição, e com multo
mais amplitude. A nossa Superlei chega
a sugerir, digamos assim - se é que lei
pode sugerir, mas é o vocábulo que me
ocorre no momento -, que os Srs. Parlamentares apresentem providências.
Ora, no Instante em que um Parlamentar vai sugerir providências, está debatendo amplamente a Mensagem governamental. Então, tenho para mim que
a sugestão de V. Ex. a esbarra no Instituto
da prejudicialidade por demasia, porque
a Constituição oferece muito mais do
que aquilo que V. Ex.a quer, concessa
venia.
O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço a colaboração de v. Ex." Lembro que
as palavras que V. Ex.a acaba de mencionar constam do segundo parágrafo do
meu discurso. Mencionei expressamente
o art. 81, n. 0 XXI, que declara que o Presidente da República se dirige ao Congresso Nacional, em Mensagem, expondo
a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias. Começo por citar esse texto agora lembrado
por V. Ex.a exatamente porque vejo nele
não um óbice, mas um apoio para a medida que acabo de apresentar.
Não há nenhum obstáculo, nenhuma
contrariedade entre esse texto e as medidas que proponho. Pelo contrário, elas
representam a complementação disso; o
cumprimento, em termos concretos e efetivos, daquela norma maior da Constituição a que V. Ex." se refere.
Apoiado nesse inciso, tenho a certeza
de que V. Ex." apoiará as medidas que
proponho, não as rebaterá. Para que as
providências sejam apresentadas de uma

forma orgânica é que propomos não fiquem na dependência de uma iniciativa
isolada de um ou outro parlamentar,
mas que o próprio Congresso Nacional,
através de seus órgãos instrumentais básicos que são as Comissões, examine essa
peça básica para o conhecimento da realidade nacional.
Na Mensagem, o Presidente aponta os
grandes problemas, as soluções que vem
dando, e deve, de acordo com o imperativo constitucional, solicitar as providências que possam depender do Poder
Legislativo.
Infelizmente, a praxe tem sido a leitura de um trecho da Mensagem e um
ou outro discurso isolado apreciando aspecto parcial da Mensagem.
O que propomos é realizar aquele mesmo ideal que o Deputado Daniel Faraco
invocava na Sessão de anteontem na Câmara dos Deputados: um debate orgânico. Os vários setores da Mensagem:
Transporte, Educação, Politica Social,
Energia, Obras, Habitação, cada um desses assuntos deverá ser examinado pela
Comissão competente e se fará o debate,
na Comissão, com conclusões favoráveis,
sugestões adicionais, providências que se
pedem. Esses debates, essas conclusões
das Comissões, de acordo com a proposta
que fazemos, serão levadas ao Plenário
para que, afinal, as vote. E esse debate
não se deve limitar, no nosso entender,
ao âmbito do Congresso; deve ser objeto
de uma publicação especial do texto da
Mensagem, das conclusões aprovadas e
das declarações de voto feitas por qualquer parlamentar.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me
concede outro aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Esse volume com a Mensagem do Presidente da
República, com os debates travados pelos
representantes do povo será, segundo
nossa sugestão, enviado às Assembléias
Legislativas, às Câmaras Municipais e a
todas as bibliotecas do País. Será, realmente, o grande debate nacional sobre os
nossos problemas de base, tomando como
ponto de partida a Mensagem da autoridade mais indicada, que é o Presidente
da República.
Ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezcndc - Realmente,
não vejo nenhum inconveniente na aceitação de projeto dessa natureza.
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O Sr. Eurico Rezende - O que quero
deixar claro é que, em matéria de debates, nunca uma constituição deu mais
oportunidade ao Congresso. Temos pelo
menos cinco horas altas em matéria de
discussão de grandes projetas: o Orçamento Ordinário, que abarca todos os
ângulos da vida nacional; temos o Orçamento Plurlanual de Investimento, que
é um orçamento obviamente superlativo
e de maior projeção do que o Orçamento
ordinário porque atravessa vários períodos; temos o Plano Nacional de Viação;
temos a Prestação de Contas do Senhor
Presidente da República, e temos, principalmente, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Neste último, então, o Parlamento tem o ensejo amplo, com prazos
regimentais privilegiados, para um exame total, global, especifico, setorlal Então, minha tese é no sentido de que a
sistemática constitucional em vigor já
absorve, já aceita tranqüllamente os desígnios e a inspiração da iniciativa de
V. Ex. 11 Verifica-se, então, que a sua proposição tem caráter redundatlvo, redundante. Confesso que não vejo, também,
inconveniente em se aprovar. V. Ex.11, talvez, encontre algumas dificuldades no
Regimento para dar essa amplitude que
deseja. V. Ex.a quer estabelecer mais uma
frente de estudo, quer alargar o grau
universitário do Congresso. Isto não faz
mal a ninguém.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.11 Gostaria, apenas,
de fazer uma distinção entre o voto e o
debate. l!l muito Importante que o Congresso não se limite a votar, principalmente com os prazos apertados; mas que
debata, principalmente, matéria dessa
Importância, como a Mensagem do Presidente da República, que abarca todos
os aspectos da vida pública nacional.
Agradeço o aparte de V. Ex.11, e o. apoio
que dá, em princípio, a essa idéia. E
V. Ex.11, nesse segundo aparte, se concilia perfeitamente com o texto constitucional.
O Sr. Gustavo Papanema - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR, FRANCO MONTORO - Ouço"
com satisfação, o aparte do nobre Senador Gustavo Capanema.
O Sr. Gustavo Capanema - Não vejo,
nobre Senador Franco Montoro, no seu

discurso, nenhuma espécie de reivindicação, visando a uma maior importância
do Congresso. Vejo que v. Ex.a quer dar
grandeza maior a um acontecimento que,
tanto na chamada República Velha,
como na República posterior, não se tem
revestido de considerável importância.
Na Monarquia, a "Fala do Trono" era, na
verdade, um acontecimento nacional.
Mas na República, o ato correspondente,
isto é, a Mensagem do Presidente da Repúbl!ca na abertura anual do Congresso
Nacional, é acontecimento sem repercussão. A Mensagem, ao chegar ao Congresso, nunca é devidamente lida, e, depois, poucos a lêem. l!l acontecimento que
logo morre. O que V. Ex." pretende, com
a sua proposição, é dar a esse acontecimento a grande importância merecida.
Dou-lhe o meu apoio. Quanto aos termos
da proposição, é assunto que precisa ser
bem estudado. Mas é fora de dúvida que
a sua idéia é digna dos maiores aplausos.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte autorizado de V. Ex.a e os
argumentos que trouxe em favor da tese
que sustentamos.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a me
pérmlte um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
multo prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - Quero dar à
idéia de V. Ex.a o meu apoio e até ampliá-la. Na Comissão de Orçamento, no
ano passado, tive oportunidade de tocar
num assunto multo importante, que foi
aqui há pouco, abordado pelo nobre SenadÔr Eurico Rezende. Nós, senadores e
Deputados, designados para Relatores do.s
subanexos dos diferentes Ministérios, a
última hora, vamos desempenhar essa
função quase que sem elementos. O q_ue
eu pediria, num complemento à !dela
de V. Ex.a, era que a Comissão de Orçamento fosse organizada com maior antecedência e que os Relatores também fossem designados com antecedência e pudessem acompanhar ou, pelo menos, receber Informações dos Min!sté~los respectivos a respeito da elaboraçao orçamentária. Relatei o Orçamento do Ministério das Comunicações e de grande parte do Mlnlstérlo dos Transportes, este
dividido com o meu ilustre Colega Senador Virgílio Távora, ambos nós exMinistros da Viação. Relatei, no último
ano, o Orçamento do Ministério d_!l. Agricultura, e, confesso, as lnformaçoes que
tinha, à última hora, não eram suficientes para um trabalho perfeito. Cer-
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Comunicações, recusei-me a fazê-lo porque não tinha elementos para dizer aos
Membros da Comissão do alcance da
proposta orçamentária do Governo. Nas
três últimas propostas orçamentárias em
que atuel, realmente, os Ministros me
forneceram os elementos, mas à última
hora, porque não havia tempo, o desconhecimento era multo grande, nós não
sabíamos, não estávamos a par das intenções do Governo nos diferentes assuntos. De modo que esse debate que
V. Ex.a propõe, e, se pudermos acrescentar, também, a participação maior
do Congresso, não digo na elaboração,
mas no conhecimento da elaboração da
proposta. orçamentária, fará com que
possamos desempenhar, em melhores
condições, as nossas funções.
Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição, o apoio, a idéia e,
principalmente, a matéria de fato que
V. Ex.a traz.
Somos. obrigados, com freqüência, pela premencia de tempo, e num ato de
respeito à autoridade ou de oposição, a
votar sem o esclarecimento que só o
debate prévio, a informação objetlva e
os dados estatísticos poderiam propiciar.
Esse amplo debate que propomos será
a melhor preparação para as demais medidas que o Congresso devo tomar, como
a aprovação do Orçamento, em relação
a cada um dos itens que integram a Mensagem e que constituem, também, as vãrias partes Integrantes do Orçamento
da República.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço,
com prazer, V. Ex.a
O Sr. José Lindoso - Ontem, V. Ex.a
tratou desse assunto e nós manifestamos
a nossa simpatia, embora apelando para
que V. Ex.a formulasse o anteprojeto no
sentido de com isso oferecer objetlvamente matéria para o estudo por parte
da Mesa. Quero dizer a V. Ex." que o
debate levantado por V. Ex.", que reedita opinião já emitida no ano passado, se
Inscreve na mesma linha do pensamento do Deputado Daniel Faraco, que, na
Câmara, por vezes, tem tratado da participação mais ativa, em dimensões ainda não explor.adas até agora no Con-

gresso Nacional, no concernente às atividades e relações entre Executivo e Legislativo. Estas iniciativas, tanto a da
Câmara quanto a do Deputado Daniel
Faraco e .a de V. Ex. a, nos merecem simpatia e uma detida reflexão. O nobre
Líder da Minoria, senador Amaral Peixoto, acrescenta uma observação válida, não só à conta de sua experiência
parlamentar, mas, também, decorente
da própria circunstância da nova estrutura parlamentar, em face da responsabllldade em desempenharmos, em
nome do povo, a fiscalização das atividades do Executivo. Quando falamos em fiscalização, devemos nos libertar do estrito termo da fiscalização contábll. A fiscalização será a critica, a
apreciação, a valorização daquilo que
merece ser valorizado e a conseqüente
proposta de retifiaação daquilo que deva
ser corrigido ou melhorado. A fiscalização tanto enobrecerá o Executivo como
engrandecerá '0 Legislativo. Ao ensejo
desta proposição de V. Ex.a, oferecida
nesta tarde, vemos que dois campos se
abrem à consideração de todos nós que,
em consciência, nos empenhamos em valorizar o Congresso. Valorizar, sim, não
com intuito de o sobrepor a este ou
àquele Poder, mas para dar resposta
àquelas obrigações cívicas que o povo nos
confiou e que o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo - todos constituindo, em síntese, o Governo, numa expressão de comando das coisas públicas
- se empenham na construção do futuro do País e na realização de seus objetivos permanentes. Pois bem: vemos,
assim, dois campos bem distintos. E poderíamos trabalhar essa idéia, procurar
torná-la viável para que resulte, ao final, algo de positivo na elaboração dos
instrumentos colocados ao nosso serviço,
no desempenho de nossas funções. Hoje,
a Constituição veda, para garantir a
execução dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, como bem lembrou o nobre
Senador Eurico Rezende, a fragmentação orçamentária. Aprovamos o I Plano
Nacional de Desenvolvimento e essa
Mensagem Presidencial representa uma
prestação de contas, em termos altos,
descritivos e valoratlvos do trabalho do
Executivo, do desempenho da ação governamental, face às metas estabelecidas no Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, por que não examiná-la,
assim como diz o nobre Senador Gustavo
Capanema, numa leitura refletida, para
retransmitir ao povo aqullo que o Governo realizou de tão importante, de tão
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-69fecundo? Vej:a V. Ex.a quão importante
é a proposição: ontem, V. Ex.a fazia,
evocando, naturalmente num improviso
de discurso, um reparo sobre o problema das verbas para a educação. Se formos ler a Mensagem, se a Comissão de
Educação analisá-la, constatará que este Governo está investindo em educação mais do que qualquer outro Governo
e que o Ministério da Educação passou a
ser, proporcionalmente, o Ministério mais
bem dotado de verbas, pois educação,
para nós, hoje, é investimento; além de
ser solene compromisso para construir
uma Pátria livre e desenvolvida que todos ambicionamos. Peço escusas a v.
Ex.a por me alongar, mas desejava ainda colocar em destaque o tema da discussão do Orçamento. Se não pudemos
emendá-lo, não nos cumpre votá-lo, sem
um exame da política orçamentária desenvolvida no ano anterior e as linhas
políticas da nova proposta. Então, seria
oportuno - e isso eu senti no ano passado quando me detive na análise, no
estudo do Anexo sobre Planejamento que se criasse mecanismo regimental,
de modo que o Ministro, com antecedência, antes de discutirmos o novo Orçamento, desse ao Parlamento, na COm!s- ·
são Mista, as explicações de como se
houve na execução do Orçamento anterior, quais os pontos .efetivamente necessários de reforço, onde houve escassez de recursos, a fim de que, conscientemente, pudéssemos oferecer o novo
instrumental-orçamentário, para a execução dos programas previstos no Orçamento Plurianual, que refletem .as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento. Vamos, portanto, despir-nos de
qualquer preconceito de natureza partidária e nos colocar numa posição de
construir os instrumentos necessários e
buscar aquela nova dimensão que a Revoluçálo exige do Parlamento, que se
alarga no horizonte delimitação tão-só
pelos superiores interesses do País e os
compromissos de uma geração que se
empenha, de tornar o Brasil grande e
forte, o Brasil potência.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradec;o o aparte de V. Ex." O Sr. Presidente anuncia que está encerrado o tempo
par.a o nosso pronunciamento. Desejo
apenas destacar, das palavras de V. Ex.a,
um aspecto altamente positivo relativo
à fiscalização que o Congresso deve exercer em relação à atuação do Poder Executivo. Essa fiscalização não pode limitar-se a veriflcac;ões de ordem contábll

ou da regularidade j uridico-administrativa de determinados atos. Impõe-se
uma fiscalização política e o debate será precisamente o exercício orgânico,
através das Comissões e do Pienário, desta função de debate e de fiscalizac;ão
daquilo que o Governo vem fazendo e
das providências que solicita.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
muito prazer.
O Sr. Wilson Gonçalves - A iniciativa
de V. Ex.a, do que se pode depreender,
tem a finalid,ade de assegurar uma apreciação, como V. Ex. 8 chamou, orgânica,
em torno da Mensagem Presidencial com
que solenemente se abrem os nossos trabalhos anualmente. Evidentemente, pela própria natureza do documento, todos nós, parlamentares, temos a inic!.ativa e a possibilidade de apreciá-la em
todos seus termos ou naqueles setores
que nos despertem mais de perto a atenção. Mas deseja V. Ex.a que esse exame,
ao invés de se fazer individualmente, pelo parlamentar, se faça através de um
estudo coleg!ado dos órgãos competentes
do Congresso Nacional, para que o pronunciamento final pudesse realmente representar o pensamento do Poder Legislativo, em face da mensagem enviada pelo Senhor Presidente da República. Nessa parte, creio que V. Ex." obterá os mais amplos e proveitosos rendimentos do ponto de vista da valorização
do Poder Legislativo e do enfoque dos
problemas nacionais, de maneira que ele
represente como que a nossa presença
no estudo dessas questões que são do interesse nacional. Mas, .a meu ver, a sua
proposição precisa ser elaborada com a
maior hab!Udade, porque, no setor das
providências, temos, realmente, restrições constitucionais que nos impedem
de tomar a iniciativa em muitos desses problemas a serem .apreciados pelo
Congresso Nacional. Seria o caso de entendermos, se pudéssemos chegar a tanto, numa interpretação analógica, que
as necessidades apontadas na Mensagem
fossem como que uma provocação do
Executivo, para que tivéssemos a competência de examiná-las, porque em todos os assuntos, mais ou menos fundamentais, temos a iniciativa atribuída ao
Senhor Presidente da República. Então,
nas conclusões, passaríamos, talvez, apenas as sugestões ao Poder Executivo, para tomar essa iniciativa. É um aspecto
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o pensamento de V. Ex." No que diz respeito a:o aparte do nobre Senador Amaral Peixoto, entendo que, além das providências que S. Ex." mui oportunamente apresentou, as Comissões de Orçamento, na Câmara, e de Finanças, no
Senado, deveriam estar aparelhadas por
uma assessoria própria. De maneira que
essa assessoria do Congresso Nacional
pudesse confrontar os dados e os argumentos que traz a assessoria do Poder
Executivo, porque evidentemente, na
elaboração orçamentária, as nossas dificuldades ou as Informações que desejamos são todas resolvidas at~:avés da
assessoria do Executivo, o que nos tira,
realmente, um pensamento próprio a respeito daquele problema. Nada mais interessante que houvesse o confronto de
informações das duas assessorias, para
que nós, na órbita política, escolhêssemos das duas aquela que nos parecesse
mais conveniente aos Interesses nacionais. Eram esses aspectos que salientaria no pronunciamento de V. Ex." Evidentemente, poderão ser revistos, na
oportunidade e, salvo melhor sugestão,
dar ao conteúdo do pronunciamento de
V. Ex.a e da iniciativa um sentido mais
completo para atender aos seus objetivos.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e as justificativas adicionais que V. Ex." aponta à sugestão que
apresentamos.
Queremos tornar claro, para responder a algumas das observações feitas, que
não pudemos apresentar Projeto de Resolução porque a reforma do Regimento
Comum só pode ser feita, de acordo com
o art. 128 do próprio Regimento, por iniciativa de uma d;as Mesas, do Senado ou
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Lamento informar que V. Ex." já passou
mela hora do tempo a que tinha direito.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a informação de V. Ex." O tempo foi
ultrapassado pelos or.adores a quem não
pude, evidentemente, impedir que expusessem seus pontos de vista.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Temos onze oradores inscritos.
O SR. FRANCO MONTORO - Concluo, Sr. Presidente, lembrando que fiz
uma Indicação à Mesa, dando, precisamente, cinco pontos que, me parece, de-

vem orientar a regulamentação da matéria. A ln!clat!v.a, porém, deve ser da
Mesa do Senado. Por este motivo, dirigimo-nos à Mesa, e esta tomou as suas
providências. Está examinando a matéria com a mesma simpatia com que se
manifestaram os Srs. Senadores.
O objetivo do nosso pronunciamento
foi apenas focalizar a importância dessa medida. Ela já é existente desde o
tempo da Monarquia, com a "Fala do
Trono" e o "Voto de Graça", onde se analisava a "Fal.a do Trono", minuciosamente, item por item, multas vezes completando magnífica e altane!ramente o
diagnóstico dos males e as soluções a
serem adotadas.
Esse "Diálogo dos Poderes" era um
magnífico exercício das instituições democráticas, nessa tão admirada "democracia coroada" brasileira do século XIX.
E por aí se vê não só o alto grau de
consciência democrática que então atingíramos, como igualmente o grande
apreço por esse "Diálogo".
Por todo exposto se verifica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tentar revitalizar o diálogo d!reto dos Poderes,
como já se praticou com excelentes resultados em nosso passado, não significa introduzir inovações perturbadoras
da ordem, mas sim reavivar as linhas de
uma sadia prática das instituições democráticas.
Seria inclusive desejável que o Congresso fosse prestigiado, não· apenas com
a tradicional Mensagem, mas, também,
com o comparecimento pessoal do Presidente da República, como acontecia ao
tempo do Império.
E, é, sobretudo, importante que o Parlamento, a exemplo do que fazia no "Voto de Graça", volte a analisar, discutir
e dissecar a Mensagem do Executivo, tornando-a o grande centro do debate nacional.
Estamos certos de que a Democracia,
o Congresso e o Governo só terão a lucrar com essa medida, e que, de outra
parte, o povo brasileiro será mais motivado a acompanhar e participar na solução dos grandes problemas nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Leandro Mac!el.
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Tem Sergipe cinco Bacias hidricas
formadas pelos rios São Francisco, Japaratuba, Vaza-Barris, Real e Sergipe.
De todas a do Japaratuba é, sem dúvida, a de terras mais ricas, das melhores
que podem existir no Nordeste. Já em
1831, o Comendador José da Silva Travasses, que comprara ali uma propriedade, engenho de açúcar, assim se expres.-.
sava, com a sua reconhecida experiência de serglpano mais empreendedor da
sua época: "terrenos fertilíssimos, tão
férteis como não cuido que outros haja
de mais opulenta uberdade." Esta riqueza Imensa estava sem a devida exploração pela dificuldade de transporte, que
Travassos assim definia: "feito entio à
costa de animais e em toscos e pesados
carros tirados a bois, numa distância de
dez léguas do centro produtor aos portos de embarque".
Apesar disto era urna região altamente produtora de açúcar mascavo, pois os
seus canaviais superavam os do Cotinguiba, com seus famosos massapês profundos. Hoje está esta vasta região
abandonada, e, se integrada à economia
de Sergipe, daria uma receita ponderável aos cofres do Estado e da União.
Travassos via no transporte a grande solução para o desenvolvimento do
vale. Conhecedor da região, planejou a
ligação do Rio Pomonga ao Japaratuba,
por um canal de 6.450 metros, estabelecendo com isso a navegação Interior do
centro de produção para o Porto de Aracaju, maior mercado do Estado. A sua
luta foi árdua, diante da resistência
oposta pelos proprietários de armazéns
que recebiam as mercadorias da zona,
principalmente os da cidade de Marolrn,
porto fluvial sobre o Ganhamoroba, de
grande Influência com animado comércio e casas lmp,ortantes, nacionais e estrangeiras, com tradição no ramo de exportação.
Em 1832, baseado na Lei de 29 de agosto de 1828, requereu Travassos a abertura do canal, ligando o Pomonga ao Japaratuba, à Câmara Municipal de Santo Amaro, município onde o Rio Pomonga tem todo o seu curso, sofrendo a sua
pretensão "forte e teimosa oposição".
O Iluminado conterrâneo, grande demais para a sua época, não era um homem fácil de recuar, apaixonado pela
sua terra, corno revela, na história que

o tempo nos conta, a série de empreendimentos vitoriosos de sua Iniciativa.
Bateu Inutilmente às portas do Governo da Província e do Conselho Geral,
enviando finalmente seus planos, com
farta documentação, bem elaborados, ao
Governo Imperial, tendo despertado o
maior entusiasmo do próprio Imperador
Pedro II. O grande Monarca, de logo,
sem perda de tempo, recomendou a vinda urgente a Sergipe do Engenheiro Tenente Coronel Emílio Gomes Barreiros,
para examinar a viabilidade da abertura
do canal, e, no caso afirmativo, fazer o
projeto acompanhando com o respectivo orçamento.
Coube a esse competente profissional,
designado pelo Governo Imperial, fazer o
estudo do canal, motivo da sua viagem, e,
animado pelo resultado surpreendente,
altamente positivo, ainda estudar a
viabilidade da ligação do São Francisco
no extremo Norte do Estado através do
Rio Poxim, afluente da margem direita,
partindo do Porto da Goiaba, ao Rio
Itaplcuru, na Bahla, atravessando Sergipe, ligando todos os seus vales. Estava
então resolvido o escoamento das mercadorias dessa privilegiada região pela
estrada que anda, duradoura e de fácil
conservação, com a abertura do canal
que ficou conhecido como Canal do Travasses.
A propósito, o Canal do Travassos trocou de nome e é atualmente conhecido
como Canal São Sebastião. Era já moda
naquela época. Um engenheiro de nome
Sebastião, do antigo Departamento de
Portos, Rios e Canais, como Chefe da
Fiscalização do Porto de Aracaju, resolveu construir, com a verba do seu Departamento, urna igreja no modestissimo povoado à margem do Canal, sob a
Invocação de São Sebastião. A celebração da primeira missa foi festiva, com o
comparecimento de multa gente dos municípios vizinhos, atraída pelo programa
amplamente distribuída. O pároco celebrante disse em seu sermão que se deveria chamar de São Sebastião o canal,
recebendo o apoio do próprio engenheiro,
num agradecimento à manifestação que
recebera. Foi, segundo diziam em Sergipe, a única obra realizada pela fiscalização do Porto, naquela gestão.
Para avaliar-se o empenho de Travassos, vale acentuar que ele, homem de
recursos, cheio de negócios, abandonou,
por vários meses, seus interesses e se fez
secretário do engenheiro Barreiros,
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Chegando às mãos do Imperador o trabalho de campo, depois dos exames pelos
órgãos competentes, foi autorizada, inicialmente, abertura do canal, ligando o
Pomonga ao Japaratuba com remessa de
duas verbas, somando então vinte e sete
contos e oitocentos mil réis, correspondente ao orçamento, que não dera, todavia, para cobrir a despesa realizada de
trinta e dois contos e sessenta e quatro
mil e quinhentos réis. O encarregado foi
o próprio Travasses.
o Governo Imperial designou uma comissão composta dos engenheiros Tenente-Coronel Sebastião José Barreto
Pyrrho, Majores João Carlos V1llagran
Cabrita e Marcelino Rodrigues dos Santos para examinar a prestação das contas, tendo a comissão constatado a lisura do encarregado, louvando ainda a colaboração valiosa de Travasses, que acabou cobrindo o deficit, empolgado com a
abertura do canal de seus sonhos.
O Sr. Augusto Franco - V. Ex.8 me
permite um aparte, nobre Senador Leandro Maciel?
O SR. LEANDRO MACIEL - Pois não.
O Sr. Augusto Franco - Estou ouvindo com bastante atenção o importante
pronunciamento de V. Ex.8 no interesse
do Estado de Sergipe. Realmente, esse
plano ou esse projeto que V. Ex.8 descreve talvez não seja tão grande para oBrasil - e não o é - mas é transcendental
para Sergipe. Inclusive porque a nossa
Capital, cuja população equivale a um
terço do Estado, hoje vive à procura de
água pelas proximidades e não a tem. O
projeto, além de beneficiar em parte a
capital do Estado, também irá melhorar
toda a lavoura, toda a agricultura da zona referida.no seu pronunciamento. Parabenizo V. Ex.'~ pelo seu importante pronunciamento.
O SR. LEANDRO MACIEL - Acolho
com muita simpatia o aparte do nobre
Colega, companheiro de Bancada, que
veio trazer seu apoio à tese que defendo
neste meu modesto discurso.
o Tenente-Coronel Pyrrho foi o primeiro engenheiro brasileiro a projetar
uma Capital, Aracaju, com plano diretor
que tem atravessado estes cento e dezenove anos, resistindo às investidas ora
de administradores mal preparados, ora
de outros dominados por interesses subalternos.

o Imperador, na sua visita de oito
dias a Sergipe, em 1860, fez questão de
conhecer o canal do Pomonga, que ele
mandara abrir e recomendara que fosse incorporado à sua comitiva o Comendador Travasses. O Imperador voltou
multo bem impressionado e anotou várias providências complementares, como
a roçagem dos mangues marginais, verdadeira floresta de mangue sapateiro,
que dificultava a navegação a vela e a
retiflcação do Pomonga com as suas
numerosas curvas muito fechadas, da foz
até o canal. Tais providências, assinalava
o grande Monarca, devem ser tomadas
imediatamente.
Estava aberto o canal. Era necessária
a sua conservação, que a principio fora
rigorosamente mantida.
O Rio Japaratuba não tem declividade no seu leito, que oferece uma profundidade média de quatro metros. Na parte de água doce nasce e se desenvolve,
rapidamente, uma vegetação aquática
luxuriante, composta de golfos e conhecida como lírio das águas, baronesa sem
raizes profundas, pataca, caniça e capim-d'água, que é um lodo fibroso que
se espalha em grandes mantas, assemelhando-se ao sargaço maritlmo. Tudo
isso forma um entrelaçado tão denso e
resistente (uma pessoa pode atravessar
a pé, enxuto, de uma para outra margem), impedindo definitivamente a navegação.
Como tudo tem a sua história, esse
golfo não existia em Sergipe, é uma alga;
foi levado pelo antigo Senador Diniz, ao
tempo ainda da Monarquia, para cobrir a
água das pequenas aguadas das fazendas, evitando assim a rápida evaporação pelo calor solar na estiagem. Distribuiu, logo, com excelente resultado,
na zona sertaneja e hoje está espalhado por toda parte onde haja água potável, parada, que é o seu habitat. l!l uma
vegetação que não resiste à água salgada, nem sequer à água salobra.
No canal verificou-se também um assoreamento resultante das areias trazidas pelos ventos, areias eóllas vindas,
tem-se a impressão, por um corredor
aéreo, tal a precisão com que se acumulava no mesmo ponto. Esse assoreamento criou um banco que reduziu o canal
para menos de dois metros. Com isso,
agravou-se muito a situação do transporte, obrigando as embarcações de 18 a
24 toneladas a aliviarem suas cargas para embarcações menores e aguardarem a
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preamar para a travessia, depois do reembarque do que fora retirado. O alivio,
como se chama essa penosa operação,
velo aumentar a distância para Aracaju,
que passou de duas para quatro marés;
além de morosa, dispendiosa.
Com o rio entupido pela vegetação
aquática, as águas das enchentes espalham-se pelas grandes várzeas, alagando-as e destruindo as plantações. Velo o
desânimo dos ribeirinhos diante da incúria dos responsáveis, surdos aos seus
apelos dramáticos, e hoje o rio, o vale
desafiam o Governo para uma obra séria e definitiva, custosa mas de fácil
ressarcimento. É a meu ver, em matéria
de agricultura, o que se pode fazer, em
Sergipe, com êxito rápido e seguro.
Com o INCRA e a PROTERRA, essa
região admirável redimida, ainda de terras maninhas, poderá ser desapropriada,
por justos preços, com a certeza de que
se plantando dá. Atrair o agricultor para terras secas, sem!-ár!das é aumentar
nele a descrença numa vida já desesperada de sofrimento. o programa da Revolução é notável, mas precisa, exige,
para sua execução, providências adequadas.
Não é meu intuito ditar normas aos
doutas diretores da Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e do
Departamento Nacional de Obras de saneamento, mas uso, neste momento, de
um direito muito meu, empenhado na
defesa dos interesses do meu Estad·o. Os
dois órgãos têm tarefas diferentes no Rio
Japaratuba. Os trabalhas - é preciso
que se diga: os escassos trabalhos- têm
sido realizados ali, não há dúvida, sem
um estudo sério e profundo nos seus vários aspectos. Falhos desses estudos lndispensáveis, os trabalhos não têm sentido, resultado prático, porque não visavam aos pontos criticos que reclamam
providências que estão ao alcance dos
olhos das leigos, quanto mais das técnicos. Tem havida, isto sim, despesas supérfluas, mas inspiradas no desconhecimento do ria. O Canal do Pomonga
foi a primeiro passa.
Este preâmbulo do meu discurso me leva, agora, a atingir o seu ponto culminante: com a abertura do canal ligando o rio Japaratuba ao Pomonga, ficou o
rio Japaratuba com duas barras, talvez
o único rio no Brasil nessa si tuaçãa:
uma desaguando no Oceano, a barra natural, e a outra no estuário do rio Sergipe, frente a Aracaju, pela antiga bar-

ra do rio Pomonga. Uma barra fica
muito distante da outra e, por isso, as
marés são em horas diferentes, criando
um problema ao escoamento das águas
da bacia. Quando a maré, por exemplo,
está com três horas de vazante pela bar~
ra do oceano, começa, na outra, a enchente, oferecendo uma resistência ao
escoamento das águas, :fenômeno altamente prejudicial, principalmente no período das enchentes, com a queda das
águas do monte, águas de chuvas, levando o rio a saltar do talvegue para as baixadas, que ficam totalmente alagadas, e
tudo ali plantado se perde.
Depois da barra fechada restará a
etapa final, que será a ligação do São
Francisco com o Japaratuba para aumentar a descarga do rio, dando-lhe
mais velocidade, extinguindo-se, assim, o
problema da vegetação aquática, que
obriga a uma manutenção de limpeza
permanente, com grande despesa para o
erário.
Assim, s!ntet!zand<l: para recuperar e
dar vitalidade ao Japaratuba, com o
aproveitamento da imensa área que está
perdida para plantações, são precisas, na
ordem em que as coloco, as seguintes
providências:
a) retif!cação do Pomonga e dragagem
rápida do canal (serviço de pouca despesa);
b) fechamento da barra que deságua
no oceano num ponto escolhido pelos
técnicos;
c) ligação do Poxlm d<l Norte (afluente do São Francisco) ao Japaratuba para corrigir a falta de velocidade do rio,
que não tem declividade.
Deve-se, portanto,· fechar uma das
barras. Inclino-me pela do oceano, por
dois fortes motivos: porque manteria a
navegação interior e evitaria a penetra.
ção das águas, C<lm grande teor de salinidade, tornando as terras marginais
impróprias para a agricultura, pois se
nota a cada dia a água salgada avançando mais, rio acima, desvalorizando as
propriedades.
Espero e confio em que o Governo des.
perte os órgãos técnicos, sem regionalismo, para os problemas onde eles se apre.
sentem nesta Federação de todos nós.
O caso do Japaratuba precisa ser estudado nesta hora que se procura, na produção, aumentar a riqueza do País, fixar
o homem à terra, sem lar, para sair do
nomadismo humilhante para a Nação,
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o Governo da Revolução lhe deu, capaz
de produzir a esperança de dias melhores na colheita certa e abundante.
Problema como este me apaixonada na
sua beleza desafiante. Eu me daria por
fartamente compensado, nas minhas lutas que não têm sido poucas na defesa
do meu Estado, se visse o rio da minha
infância coberto de navegação, carreando a produção que dá riqueza e restabelecendo o entusiasmo criador de tantos
quantos ali se fixassem.
Não podemos perder tempo; o tempo
que se perdeu, sepultando o arrojo de
muitos, justifica, agora, uma acelerada
solução.
É o apelo que dirijo agora, diretamente, ao Presidente da República, cansado
de esperar pelas promessas enganosas
das Repartições, ocupadas demais, na
confiança que me anima com a esperança que não perdi, de ver o rio Japaratuba como um pólo positivo no desenvolvimento do meu Estado e enquadrado
na política sábia, humana, patriótica do
Governo da Revolução em amparar o homem pobre do campo, rico de filhos,
sempre desassistido, deslembrado.
o retirante sergipano do sertão, sem
água para beber, batido pelas estações
!regulares, quando perde tudo que plantou, fixado nas extra·ordinárias terras do
rio Japaratuba, assistido pelos técnicos
do Governo, com financiamento de entressafra, encontraria, tenho certeza, o
tão procurado caminho da felicidade.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEffiO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no limiar da Sessão Legislativa que ora se inaugura,
pretendemos assinalar, de maneira sintética, o rol das atividades desta alta
Câmara no exercício de 1973.
De posse dos dados contidos no relatório da Presidência, passamos ao balanço genérico do que ocorreu no Senado Federal, no ano findo, o qual marcou
o sesquicentenârio do Poder Legislativo.
Os fatos mais lastimáveis, sob todos
os aspectos, se constituíram no desaparecimento dos saudosos e Ilustres Colegas Senador Filinto Müller, ocorrido du-

rante o recesso parlamentar de julho,
e Duarte Filho, transcorrido no mês de
setembro.
Aliás, esses acontecimentos dolorosos
ainda têm ressonância profunda nesta
Casa.
Fato político de relevo foi o registro
das candidaturas a Presidente e VicePresidente da República, formulado pela ARENA ·e pelo MDB, recaindo tal escolha sobre os ho·nrados nomes do General Ernesto Gelsel e Adalberto Pereira
dos Santos, e Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, respectivamente.
Ainda que divirjamos das eleições indiretas, notadamente quando realizadas
por um Colégio Eleito11al a que não tiveram acesso as Oposições regionais, vale
ressaltar a boa O·rdem dos trabalhos da
Sessão de 15 de janeiro último.
Esta Câmara Alta recebeu, ainda, a
visita de uma série de ilustres personalidades nacionais e estrangeiras, tendo,
por outro lado, sido representado, através de comissões externas, em solenidades e atos importantes no País e no
exterio·r.
Coube ao nobre Presidente do Congresso, o preclaro Senador Paulo Torres,
por designação do Presidente da República, a chefia da delegação brasllelra
à posse do Presidente da República Argentina.
Realizou, ademais, esta Casa dezoito
sessões especiais comemorativas de datas e eventos relevantes, além de sete
sessões Solenes realizadas pelo Congresso Nacional, durante a 3.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura.
Com a efetlva colaboração das Lideranças, conforme assinala o Relatório,
o fato politico mais significativo do ano
de 1973 foi a realização das Convenções
Partidárias, que indicaram, oficialmente, os nomes dos candidatos à suprema
magistratura, assim como seu substituto.
Quanto à atlvid,ade legislativa propriamente dita, cabe ressaltar o trabalho
relevante de estudo sobre a atualização
dos Códigos Civil e Penal, o Estatuto
do índio e a reforma da Previdência
Social. No âmbito da competência privativa do Senado Federal, é de se consignar a apreciação do Plano de Habitação do Distrito Federal e a constituição da TERRACAP.
Tendo realizado cento e três reuniões,
o Congresso Nacional examinou e apro-

I

-75-

I
I

O Sr. Gustavo Capanema - V. Ex.a
vou 42 Decretos Legislativos sobre matérias f_inanceiras e de segurança nacio- dá licença para um aparte?
nal, alem de outras proposições.
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito
O Senado Federal, cumprindo sua prazer, nobre Senador Gustavo Capanecompetência constitucional, apreciou 239 ma.
Projetas de Lei do Senado 135 Pl'ojetos
O Sr. Gustavo Capanema - Congra- ·
de Lei originários da Câmára dos Depu- tulo-me
com o Senado Federal pela
tados, 52 Projetas de Decreto Legislati- grande obra
que realizou no ano passavo e 84 Projetas de Resolução do Sena- do, obra política
legislativa sob a brido. A Mesa foi apresentada uma Indi- lhante e eficientee Presidência
do Senacação e submetidos à Casa 15 pareceres dor Paulo Torres. Congratulo-me
por constituírem proposições, assim co~ muito mais entusiasmo quando vejo com
que
mo 19 Mensagens do Poder Executivo o elogio iiessa obra é feito, nesta oporreferent_es à escolha de autoridades cuja tm;lidade, por um Senador da Oposição,
noll!eaçao depende de ratificação deste cuJa voz representa o pensamento geórgao.
ral. É de notar, aliás, que as dimensões
Esses dados bem demonstram o tra- e o sentido dessa obra ressaem das pábalho empreendido pelos Srs. Senadores ginas do notável relatório do Presidente
e, mais particularmente, pela Presidên- Paulo Torres. Temos justas 11azões para
esperar que no ano parlamentar que se
cia do Senado, em prol da Nação.
inicia
de ser maiores os nossos
Para desempenhar com correção a êxitos. haverão
Digo
estas
em nome
complexa tarefa legislativa, não se pode também dos outros palavras
dois
senadores
miolvid!tr o trabalho incessante das Co- neiros, Magalhães Pinto e José Augusto.
missoes, que emprestam ao Plenário a Receba, Sr. Senador Ruy Carneiro, nosorientação técnica necessária à solução sas
congratulações pelo seu discurso.
almejada.
O SR. RUY CARNEIRO - Sr. PresiCom efeito, nas 406 reuniões das Co- dente,
agradeço e faço questão de frisar
missões Permanentes, resultaram exa- o valor do aparte que acabo de receber,
minadas 892 proposições, das 941 distri- porque o representante de Minas Gerais
buídas, enquanto que as 63 Comissões no Senado da República, Senador GusMi_stas instaladas realizaram 151 reu- tavo Capanema, tem autoridade para
nioes, apreciando 106 proposições e exa- exaltar o trabalho, penoso e valioso, da
rando 102 pareceres.
Presidência desta Casa, na elaboração
O Sr. Lourival Baptista - Permita do relatório das nossas atividades em
1973. S. Ex."', Presidente da Comissão de
V. Ex."' um aparte?
Educação e Cultura, grande Ministro de
O SR. RUY CARNEIRO - Com prazer, Getúlio Vargas, cita que é o humilde
nobre Senador Lourival Baptista.
representante da Paraíba, representante
Oposição nesta Casa, que vem fazer
da
O Sr. Lourival Baptista - Trazendo
ao conhecimento do Plenário uma apre- esta exaltação. É muito grato e agradáciação sobre os acontecimentos do ano vel ao modesto representante da Oposiparlamentar de 1973 e sobre o relatório ção, encarnando neste instante a voz da
da Presidência de nossa Casa, demons- justiça, proferir o comentário acerca do
tra V. Ex."', mais uma vez, a exação com relatório da Presidência do Senado, que
que cumpre o seu mandato. Cabe-me di- tanto êxito alcançou.
:ller que, seguindo a tradição do Senado
Os Srs. Lenoir Vargas e Amaral PeiFederal, esse trabalho apresentou uma xoto - Permite V. Ex.e. um aparte?
síntese fiel de nossas atividades, notaO SR. RUY CARNEIRO - Com muito
damente os trabalhos do Plenário, nos
pra:i!ler,
ouço o Senador Lenoir Vargas.
quais os magnos problemas nacionais
são focalizados. Parabenizo V. Ex." pelo
O Sr. Lenoir Vargas - Nobre Senador
pronunciamento que faz nesta tarde.
Ruy Carneiro, faz muito bem V. Ex."
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço em dar destaque ao relatório iio nosso
o aparte do nobre representante de Ser- Presidente Paulo Torres acerca das at!gipe, Senador Lourival Baptista, no mo- vidades do ano que passou, e faz muito
mento em que registramos, com aplau- bem por duas razões: uma delas, que
sos, neste humilde e modesto comentá- V. Ex." focaliza e caracteriza, é o trario, o esforço da Presidência do Senado balho, o empenho, o esforço, a dedicação e o patriotismo desta Casa no dena elaboração do citado relatório.
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unanimidade de seus Membros - o ilustre Senador Paulo Torres. Meus cumprimentos à iniciativa de V. Ex.o.
O SR. RUY CARNEffiO - Senador
Lenoir Vargas, representante de Santa
Catarina, sou muito reconhecido pelo
apoio de V. Ex.o. à minha exposição sobre o relatório do nosso grande Presidente Paulo Torres. Conhecido pela sobriedade dos seus julgamentos, é valiosa a intervenção de V. Ex.", Senador Leno!r Vargas.
Concedo o aparte a meu Líder, Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Ilustre Senador Ruy Carneiro, falo, neste momento, como fluminense, orgulhoso de ter
um coestaduano na Presidência desta
Casa, e Presidente eleito pelo voto unânime dos seus pares. E fico somente na
atuação do Presidente da Casa, porque
podemos calcular as dificuldades que
S. Ex." teve para conduzir o Senado da
República com tanta eficiência, com
tanto espírito liberal, com tanta compreensão para com os seus correl!gionários e para com os seus adversários.
Congratulo-me com V. Ex." e digo que
o Estado do Rio está orgulhoso de ter
enviado para o Senado da República
esta figura eminente que hoje dirige os
nossos trabalhos.
O SR. RUY CARNEIRO- Muito agradecido, meu ilustre e eminente Líder.
V. Ex.a não fala como Líder da Oposição; V. Ex.a fala com o coração do Estado do Rio, que representa nesta Casa;
V. Ex." fala como representante do povo
fluminense, exaltando o trabalho, o esforço e o sacrifício com que o nosso Presidente Paulo Torres vem dirigindo os
destinos desta Casa.
Muito agradecido a v. Ex.a
O Sr. Benjamin Farah - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CARNEffiO - Com muito
prazer, Senador Benjamin Farah.
O Sr. Benjamin Farah - Quero congratular-me com V. Ex.o. Já nem precisava fazê-lo, porque o nosso multo digno Colega e Líder, o nobre Senador
Amaral Peixoto já falou por todos nós.

V. E:x.o. tem agora o respaldo de toda a
nossa Bancada. Mas, permito-me, em
nome da Guanabara, expressar a V. Ex.o.,
que é um valoroso representante daquela Paraíba tão heróica e tão querida, as
minhas congratulações. O discurso de
V. Ex." está causando a melhor impressão. Ainda há pouco, o nobre Senador
Gustavo Capanema multo o elogiou pelo
seu discurso. V. Ex." fala não só como
Membro da Oposição; V. Ex. 8 fala como
representante do Senado; V. Ex.o. fala
em nome da Casa! O discurso de V. Ex."
dignifica esta Casa e esta Casa dignifica a classe politica. Estamo-nos esforçando, lutando pela classe politica.
Vivemos momentos difíceis com o falecimento daquele grande homem público que presidiu esta Casa, Senador Filinto Müller. Foi um momento de transição
difícil, mas, graças a Deus, tivemos a habilidade de eleger o ilustre Senador Paulo Torres, em boa hora elevado à Presidência desta Casa, e não houve solução
de continuidade. Atravessamos aquela
borrasca com o maior cuidado e com a
maior prudência. E esta Casa está, assim,
empolgando a Nação toda pelo seu comportamento, pelo seu trabalho. Qualquer
participação no sentido de levar à Nação o esforço que nós estamos despendendo aqui é realmente uma colaboração
que não pode ser desprezada. V. Ex.8 está
fazendo um discurso notável, um discurso oportuno, porque o Senado é a grande vanguarda da classe política, tantas
vezes atacada, agredida, mal compreendida, explorada por elementos que se dizem amigos dos políticos, mas que exploram os políticos, não os ajudam e não
ajudam a política. Nós precisamos fazer
uma boa política e só faz a boa política
a classe política, aquela que sabe cumprir
com seu dever. Esta Casa, neste ponto, é
a grande cidadela da classe política. V.
Ex." está, hoje, dignificando mais esta
Casa, como sempre o faz. Portanto, meus
parabéns e minha solidariedade ao seu
discurso.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.o. dá licença para um aparte, ilustre Senador
Ruy Carneiro?
O SR. RUY CARNEffiO - Um minuto.
Quero agradecer especialmente ao meu
nobre companheiro de Bancada, o
ilustre representante do Estado da Guanabara, Senador Benjamin Farah, por
ter iniciado o seu aparte focalizando a
Paraíba, que eu tant() amo e que represento nesta casa com o maior orgulho e
humildade.
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que fez sobre o trabalho que este Presidente vem realizando, com o apoio de
todos os Senadores para defesa da classe
politica, tão mal julgada e tão mal compreendida.
Muito agradecido, Senador Benjamin
Farah, pelo aparte de V. Ex."
Dou com prazer aparte ao Senador
Virgílio Távora, Líder da Maioria e representante do glorioso Estado do Ceará.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Colega,
a ARENA, por nossa voz, empresta apoio
ao pronunciamento que V. Ex." neste
momento faz perante esta Casa, ressaltando como ponto maior aquele em que
é bem enfatizado o papel do dirigente
maior da Casa; daquele que recebeu o
Comando em momento difícil, em momento de dor, de luto, mas que soube ficar à altura das responsabilidades que
lhe cabiam, que dirigiu a nau por águas
procelosas. Voltando às origens, empregou aquelas qualidades básicas no desempenho da missão que, conhecidas
eram nossas, no seu tempo de militar.
Pela ARENA estamos cientes do pronunciamento, que breve se seguirá ao de V.
Ex.", do Senador Guida Mondin, que,
também, com a sua eloqüência, deverá
dizer daquilo que todos nos orgulhamos,
de ter em nosso quadro a figura daquele
Febiano intrépido, que, deixando a carreira de origem, velo ilustrar a vida pública da província do Rio de Janeiro e do
grande País que é o Brasil.
O SR. RUY CARNEIRO- Vejo agora,
Sr. Presidente e nobres Colegas, que já
não estou mais falando, apenas como um
representante da Minoria e da Paraíba.
Vejo que falo também em nome de todo
o Senado, porque depois dos pronunciamentos de vários representantes da
Maioria e da Minoria, pela voz do seu
Líder, fala agora o maior da Bancada
do Governo, que é o representante do
Estado do Ceará, o Senador Virgílio Távora. Vejo que, com isto, falo em nome
de todo o Senado da República.
Isto para mim é motivo de orgulho e
grande satisfação, que deve ser maior
não para mim, não para o Presidente
Paulo Torres, mas para o próprio Senado, que está procurando exaltá-lo, uma
vez que S. Ex." assumiu a Presidência da
nossa Casa numa hora de dificuldades,
pois não seria fácil substituir o grande
e saudoso Senador Flllnto Müller.
Muito obrigado, Senador Virgílio Távora, pelo seu aparte.

O Sr. Fausto Castelo-Branco- V. Ex."
me permite um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito
prazer, Senador Fausto-Castelo Branco.
O Sr.. Fausto Castelo-Branco - Seria
desnecessário até que me pronunciasse
depois de tantos apartes, de tantos ilustres oradores, inclusive nosso eminente
Líder, Senador Virgílio Távora, mas,
também, não se justificaria que aqui estando presente não desse o meu apoio e
aplauso, na qualidade de amigo e admirador do nosso Presidente, que tã-o bem
nos dirigiu no ano de 1973, encontrando
sérias dificuldades, dificuldades que certamente encontrará neste ano de 1974,
mas que saberá com toda certeza vencê-las, porque é acostumado ao trabalho,
à luta, e habituado a fazê-lo com equilíbrio e sabedoria.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço ao
nobre representante do Estado do Piauí,
Senador Fausto Castelo-Branco. Tornava-se necessário ouvir a sua voz, para
acompanhar os aplausos que a Casa, em
coro, promove ao trabalho construtivo da
atual Presidência do Senado Federal.
O Sr. Wilson Campos -Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito
prazer, Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - Já se disse,
também na última voz do Senador Fausto Castelo-Branco, que não seria mais
necessário aplaudirmos a atitude de V.
Ex.", porque o Líder do nosso Partido,
Senador Virgílio Távora, também o Líder
do Partido de V. Ex.a, Senador Amaral
Peixoto, já manifestaram o regozijo pelas palavras de V. Ex." E foi dito pelo
Senador Gustavo Capanema - esse
grande homem público..:..... que V. Ex.a, como homem do outro Partido, louvava a
administração do eminente Senador Paulo Torres, que esta Casa, por unanimidade, elegeu, para que, no período de
dois anos, pudesse dirigir seus destinos,
e hoje nos sentimos honrados e satisfeitos por aquilo que diz V. Ex." e o que
fez o Senador Paulo Torres, que, já por
um ano, vem demonstrando a sua capacidade e do multo que ainda poderá realizar. Portanto, meus parabéns a V. Ex."
pela maneira como hoje registra a benfazeja administração do Senador Paulo
Torres e dos demais componentes da Mesa a que S. Ex." pertence.
O SR. RUY CARNEIRO - Gratíssimo,
Senador Wilson Campos, representante
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-78do Estado de Pernambuco, nosso querido
vizinho Leão do Norte. V. Ex. 11 vem assim
reforçar o pensamento do nosso Nordeste sofredor, no momento em que estou
fazendo a exaltação da obra que vem
realizando o atual orientador dos destl-,
nos do Senado da República, o eminente
Senador Paulo Torres, representante do
Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex. 11 dá licença para um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Com prazer,
Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Tive a honra
de, no ano passado, liderar a Bancada
do Movimento Democrático Brasileiro e,
neste momento, quero dar meu testemunho do espírito de c·ompreensão e de
colaboração, da franqueza e da lealdade
que sempre encontrei da parte do Presidente Paulo Torres durante todo aquele
período.
O SR. RUY CARNEIRO - Muito agradecido ao meu companheiro, Senador
Nelson Carneiro, representante do Estado
da Guanabara, que vem ratificar, mais
uma vez, que a nossa Bancada está coerente. J?.OS aplausos à obra grandiosa e
patriotlca que vem realizando, nesta casa, o Senador Paulo Torres.
Concluindo as minhas palavras:
A Administração Geral do Senado, sobre a qual repousa o bom andamento das
atlvidades-fins, foi reestruturada em sua
Infra-estrutura e teve um produtivo desempenho, cabendo destacar, também,
que apresentaram desenvolvimento, a nível de empresa, o Centro Gráfico e o Serviço de Processamento de Dados.
De tal retrospecto, oriundo da minuciosa descrição constante do Relatório da
Presidência, há de se concluir que o Poder Legislativo, através de sua Câmara
Alta, se fortaleceu sensivelmente no que
diz respeito aos meios para bem desempenhar suas funções, restando, apenas,
uma maior abertura política, capaz de
elevá-lo ao lugar que sempre ocupou na
História Pátria.
Com efeito, a nova diretrlz imprimida
no Relatório da Presidência constitui fato auspicioso, que merece os aplausos de
todos quantos labutam nesta Casa, ou
têm sua atenção voltada para o trabalho
do Legislativo. Com uma publicação moderna, comunicativa, Ilustrada e dinâmica, o Relatório de 1073 prima pelo conteúdo e apresenta uma forma condigna

com sua importância, igualando-se aos
relatórios anuais editados pelos mais diversos órgãos da moderna administração
pública.
Sr. Presidente, essa foi mais uma reallzc.ção ele V. Ex. 11, homem digno, eminente patriota, parlamentar Ilustre e democrata autêntico.
Cabe ressaltar, nesta oportunidade, o
gesto liberal que bem demonstra o espírito aberto e generoso de V. Ex.•, ao decidir, com acerto Inusitado, a relevante
questão surgida com relação ao uso da
palavra dos Presidentes dos Partidos políticos, quando da ocasião da eleição indireta realizada em janeiro próximo passado.
Quero, enfim, cumprimentar Vossa Excelência, Sr. Presidente Paulo Torres, pela compreensiva e progressista gestão que
vem cumprindo na direção máxima do
Poder Legislativo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Nobre Senador Ruy Carneiro, Srs. Senadores, assumi este posto pela alta distinção de V. Ex.as, em agosto do ano passado. E apresentei, no último dia da Sessão Legislativa pretérita, um relatório
leal, sincero e objetivo. Esse trabalho não
me pertence, e sim à equipe dos valorosos funcionários que ornamentam e honram esta Casa.
Hoje, V. Ex. 11 , o grande Senador que a
Paraíba enviou ao Senado da República,
exalta a obra que apresentamos, e V. Ex."
teve a aparteá-lo os nobres Senadores
Lourlval Baptista, Amaral Peixoto, Gustavo Capanema, Lenolr Vargas, Benjamin Farah, Virgílio Távora, Fausto Castelo-Branco, Wilson Campos e Nelson
Carneiro.
Sinto-me feliz e sinceramente recompensado das agruras - honrosas, é verdade - do cargo que ocupo e por não
ter desmerecido até hoje a confiança, estima e consideração de V. Ex.as A todos
os Srs. Senadores, muito obrigado.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Gulomard - Clodomir Mllet
- Fausto Castelo-Branco - Domíclo
Gondim - Wilson Campos - Arnon
de Mello - Teotónio VIlela - Vasconcelos Torres - Benjamin Farah
- Danton Jobim- Nelson Carneiro
- Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner Benedito Ferreira - Emival Calado

-79- Osires Teixeira - Italivio Coelho
- Saldanha Derzi - Ney Braga Celso Ramos - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 23, de
1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece a prescrição qüinqüenal do Direito do Trabalho, alterando o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n.os 211, 212, 639
e 640, de 1973, das Comissões
- de Constituição e Justiça: 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade; 2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda n.0 1,
de Plenário; e
- de Legislação Social: 1.0 pronunciamento: favorável; 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda n.0
1, de Plenário.
A discussão foi encerrada na Sessão de
11 de novembro de 1973, com apresentação de emenda em Plenário.
Em votação o Projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 23, de 1973
Estabelece a prescrição qüinqüenal
no Direito do Trabalho, alterando o
art. 11 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - O art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5. 452, de .1.0 de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - Salvo disposição especial
em contrário, prescreve em cinco
anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de
dispositivo contido nesta Consolidação."

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovado o projeto e a emenda, a matéria vai à Comissão de Redação.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N.0 1
(de Plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 23,
de 1973.
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - Salvo disposição especial
em contrário, prescreve em 4 (quatro) anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente
de dispositivo contido nesta Consolidação."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)Item 2
Discussão, em primeiro turno
(apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297
do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n. 0 108, de 1973, de
autoria do Sr. Senador Osires Teixeira, que altera a redação do § 3.o
do art. 1.0 da Lei n.o 5.365, de 1.o de
dezembro de 1967, para o fim de
determinar a transferência da sede
da SUDECO para ·a cidade de
Goiânia, tendo
PARECER, sob n.o 688, de 1973, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade, com voto
vencido do Sr. Senador Nelson
Carneiro.
Em discussão o projeto quanto à sua
constitucionalidade. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
·
a votação.
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-80O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)Concedo a palavra ao Sr. Senador Virgílio Távora, para encaminhar a votação.
O SR. VffiGíLIO TAVORA- (Para
encaminhar a votação.) Sr. Presidente;
Srs. Senadores, sem embargo dos altos
propósitos do nobre Senador Osires Teixeira ao encaminhar o projeto em questão, sente-se a Maioria impedida de
dar-lhe apoio, face à Carta Maior: veda
tal atitude o conjunto de artigos n.os 57,
II, e 81, V.
Realmente, em negando aprovação ao
projeto, deixamos formulado um apelo
ao Poder Executivo para que tal medida,
da sua estrita competência, seja tornada
realidade, isto é, a transferência da sede
da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste - SUDECO - para
uma cidade dentro da zona de ação dessa mesma Superintendência, a exemplo
do que existe com a SUDENE em Recife,
com a SUFRAMA em Manaus, com a
SUDAM em Belém, com a SUDESUL em
Porto Alegre.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
somos pela rejeição do projeto, apo1ando
o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
llJ o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 108, de 1973
Altera a redação do § s.o do art.
1.0 da Lei n, 0 5.365, de 1.o de dezembro de 1967, para o fim de determinar a transferência da sede da
SUDECO para. a cidade de Goiânia..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O § s.o do art. 1.o da Lei n.0
5.365, de 1.0 de dezembro de 1967, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3° - A Superintendência do Desenvolvimento da Região CentroOeste - SUDECO - tem sede e foro
na cidade de Goiânia, Capital de
Goiás."
Art. 2.0 - O Poder Executivo premomoverá a transferência das instalações,

pessoal e serviços da Superintendência
do Desenvolvimento da Região CentroOeste - SUDECO - para a cidade de
Goiânia, no prazo de cento e vinte (120)
dias, a contar da publicação desta lei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Osires Teixeira. (Pausa. )
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, nobres Colegas, no Relatório de
1973 apresentado pela Presidência à
Casa e, porque à Casa, ao povo brasileiro,
lembra-se numa de suas páginas, ricas
de conteúdo, uma expressão do Professor Simões Lopes, segundo a qual são
tais documentos "cada vez menos lidos".
Tal qual, porém, se acrescenta a seguir,
a responsabilidade de informar se faz
imperiosa, mormente quando se trata de
uma instituição que tem seu fundamento no voto popular. Não se pode, portanto, presos a uma sentença inegavelmente
pessimista, cuidar se determinada exposição terá maior ou menor número de
leitores.
Um relatório é um documento destinado a valer no tempo, porque nele se
a,presenta o essencial dos fatos, das ocorrências, das atividades de uma administração em determnado período, não
apenas para colher conseqüências imediatas, mas fundamentalmente para a
consulta futura.
No caso do Senado Federal, enfatiza o
Relatório que a obrigação de apresentá-lo é "ainda mais precisa na medida
em que, como órgão colegiado, deve necessariamente prestar contas a seus
membros, do trabalho desenvolvido, ao
fim de cada Sessão Legislativa, por força de dispositivo regimental".
Na verdade - colho o ensejo para
dizê-lo - o Relatório de muito extravasa do atendimento puro e simples a
dispositivos regimentais, para transformar-se numa peça de inteligente comunicação, em que ressalta, na sua primorosa e moderna apresentação, a viva e
eclética orientação que vem seguindo a
nobre Mesa Diretora e, em particular, o
eminente Presidente Paulo Torres.
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lidos", não podemos, contudo, deixar de
considerar que eles na verdade não existem para se sucederem em edições como
qualquer best-seller, mas sempre se destinam a um determinado escalão de interessados diretos ou de estudiosos da
atividade a que se vincula o documento.
Devemos acrescentar ainda que um
relatório, saído de uma instituição onde
o povo tem vez através daqueles que o
representam, tende a transpor suas portas e ganhar ruas e praças, por onde
andam as gentes e, por pequena que seja
a sua percentagem, temos de admitir
que não nos falta espírito cívico curioso
em conhecer o que se faz e o que se
passa na própria Casa do Povo, onde
nem todos podem estar sistematicamente presentes.
Esta observação leva a outras mais.
Integrantes de um dos três Poderes da
Nação, por vezes olvidamos a circunstância que, afinal, fundamentalmente
nos diferencia dos demais. Somos uma
instituição que evidentemente exige uma
sede, mas as paredes do edifício em que
nos instalamos são as nossas próprias
fronteiras geográficas, dentro das quais
vivem cem milhões de brasileiros. Temos, Sr. Presidente, queiram ou não
queiram, a marca do povo. O Congresso
não confina em si mesmo. Ele é a comunidade, aqui dentro e lá fora, na sístole
e diástole do seu próprio destino. A delegação que cumprimos, através do voto, jamais nos deverá levar ao esquecimento de que assim é, dentro, evidentemente, do ordenamento natural da representação popular.
A referência, meus nobres Colegas,
pode ser elementar, mas é invocada para
que volte a referir-me ao Relatório da
Presidência do Senado, que não quero
ver como uma peça destinada ao bolor
dos arquivos, mas como um registro capaz de convocar, na hora que passa, nossos sentimentos cívicos e democráticos.
Que diz o Relatório, de que nos fala
este documento que nos oferece a contraprova a conceitos que lamentavelmente perduram e parecem mesmo recrudescer na pena cruel de uma crítica
destrutiva, em que pese às aparências
de uma suspeitosa preocupação? Nele
está o trabalho que desenvolvemos no
decurso de uma Sessão Legislativa. Os
números, Sr. Presidente, têm eloqüência.

Quem elaborou ou examinou ou discutiu
e votou esses Projetas de Lei da Câmara
e do Senado, os Projetas de Decreto Legislativo, os Projetas de Resolução, os
Pareceres do Senado, as Indicações, os
Requerimentos, os Pareceres do Congresso Nacional, as Mensagens do Congresso
Nacional, os Projetas de Lei do Congresso Nacional, os Projetas de Decreto
Legislativo do Congresso Nacional, os
Vetos Presidenciais? E os pronunciamentos? E os debates? Terão sido sombras ou homens em ação? Homens,
nobres Colegas, homens movimentandose por entre r e uni õ e s simultâneas,
convocações intermináveis, madrugadas
exaustivas, no entrechoque de opiniões,
a intellgência em guarda, sob a vigilância de uma consciência tanta vez desafiada. E essa legião, Sr. Presidente, essa
legião de servidores fiéis, a cumprir seu
assessoramento na mais íntima comunhão de anseios com os responsáveis
maiores no resguardo dos interesses populares?
Os números são eloqüentes, mas atrás
deles estã o homem, de cujo esforço eles
resultam. Não está apenas a criatura
fria a produzi-los na sucessão dos dias
e das noites, mas almas que refletem os
sentimentos de milhões de outras. A tarefa parlamentar convulsiona mente,
nervos, alma ou não é disso que resulta
a insônia que a responsabllldade conduz como irónico à vida parlamentar?
Então como pode qualquer um de nós
manusear um relatório, que é uma reconstituição de fogo desse caldeirão de
emoções, sem valorizá-lo convenientemente?
É preciso ir adiante; é preciso ir
adiante para uma observação que tem
de ser teimosamente repetida.
Quando uma crítica impiedosa se abate sobre o Congresso, num desprimor
de conceitos, desnaturando aquela que
queremos e de que necessitamos para
nossa ascese, é bom desde agora deixar
um recado para o futuro.
Não seremos nós que negaremos circunstâncias; não seremos nós que negaremos uma realidade tangível, presa
às malhas da História, que não seleciona
escalões no seu envolvimento indiscriminatório e irremissível na construção do
porvir.
Fácil é a instigação, tanto quanto são
despresíveis as manifestações de inconsciência ou de inassimllação dos estágios

•

•
'I·

-82por que passam os povos no encontro
do seu destino. As acusações que pesam
sobre o Congresso Nacional partem ou
de intenção oculta ou da insensibilldade
face a um processo que não está a servir
senão à Nação.
O que se nota é que os críticos, mesmo
tantos dos que temos por mais argutos,
não querem surpreender numa atitude
coletiva de eloqüente compreensão a
contribuição alta e generosa que os parmentares brasileiros souberam construir
na preservação daqueles valores maiores
que se expressam em nossas instituições.
Interpretam-se atitudes ou refrações
de alguns, sempre existentes, mas não
perceptíveis em tempos outros, quando
não interessava observar - com a fatal
conseqüência de um esvaziamento que,
mais do que ferir a missão parlamentar,
a tornaria destituída de necessidade.
O parlamentar brasileiro, nobres Colegas, vive entre uma realidade que ele
sabe interpretar com a acuidade da sua
percepção patriótica e a constante arremetida dessas acusações deprimentes,
de envolta com instigações cavilosas e
od!entas.
Aí, porém, é que se dimensiona o papel que o Congresso tem representado,
num equilíbrio que, longe de merecer a
monocórdia enervante de dispensáveis
conselheiros, alcança, isto sim, a solidariedade da Nação.
Não fosse esse comportamento de excels!tude cívica e não teríamos esta
tranqüila disposição para um trabalho
que o Relatório em apreciação traduz na
síntese esmagadora dos seus dados e fatos que registra.
Temos cuidado de dotar o Parlamento
de modernos e eficientes instrumentos
de trabalho, que a impenitência demolidora despreza, qualificando-os de máscara do inútil.
Falta, Sr. Presidente, a essa crítica
aquele mínimo de conhecimento psicológico necessário para perceber que essa
preocupação só existe como revelação de
convicções íntimas, de fé absoluta naquilo que se persegue. Fosse este Congresso aquele clube de autómatos e
abúl!cos das suas gratuitas acusações e
não existiria o élan que se faz tangível
no entusiasmo com que se reforma, atuallza, amplia, moderniza e reorganiza serviços e instalações indispensáveis ao
cumprimento das missões maiores.

Mas, mais do que tudo, cumpre exaltar a determinação parlamentar de vencer transitórias dificuldades com os critérios e aquela bravura que não consistem em tresloucadas arremetidas, mas
num paciente e maduro jogo de inteligência e consciência de missão.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá
licença para um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN - Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Na primorosa
oração que V. Ex."' profere, nobre Senador, não sabemos o que mais admirar,
se o primor da forma ou a profundidade
dos conceitos. Na hora em que necessário
se torna exaltar o papel do Parlamento
Nacional V. Ex.a presta serviço inestimável. Certos estamos de que figurará
ela nos Anais desta Casa, como uma das
manifestações maiores da inteligência,
da cultura, do desassombro do povo brasileiro, aqui tão bem representado por
V. Ex.a
O SR. GUIDO MONDIN - Nós não
poderíamos, nobre Colega, perder a oportunidade da apresentação deste relatório, em que se configura, numa síntese
de ouro, a atuação que vem sendo desenvolvida nesta Casa sob a inteligente,
pertinaz direção do nosso preclaro Presidente Paulo Torres.
Esta foi uma tarde consagradora.
Através da palavra do meu eminente
amigo Senador Ruy Carneiro, que motivou tantas manifestações neste Plenário, ficou expresso, patenteado o sentimento dos homens que, ao lado do Presidente Paulo Torres, labutam nesta
Casa.
É preciso, exatamente, que se diga o
que tente! dizer, tal qual fez o nobre
Senador Ruy Carneiro: para que consigamos, através da insistência, da pertinácia da nossa voz, transpor estas paredes, para que o povo, aquela gente que
não pode estar aqui continuamente, saiba que no Congresso Nacional há uma
forja, feita de trabalho constante, pertinaz - madrugadas vencidas; tanta vez
tenho falado sobre isso, para que se
compreenda que estamos realizando
aquele papel histórico que algum dia há
de ser julgado.
O Sr. Ruy Carneiro - Agradeço a
gentileza da referência de V. Ex."' à minha modesta oração.
O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, se falta a críticos coetâneos o
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sendo julgados com a nitidez e a imparcialidade que a perspectiva do tempo
sempre traz. Então, se hão de encontrar
- ah! como se hão de encontrar - as
dimensões exatas de um comportamento
parlamentar de lineamentos inconfundíveis nos confrontos, veja, Sr. Presidente, nos confrontos do exercício da politica em nossa terra. Teremos, daí, que
a genialidade, que querem hoje inexistente nos quadros parlamentares, será
encontrada na Inteligência serena de
uma despretensão sublimada pelo amor
à Pátria e à Democracia, embora enfrentando tantos desafios.
Então, também, um Relatório como
esse a nós oferecido pela vigorosa e clarividente Presidência da Casa, longe de
ser aquele "documento cada vez menos
lido", terá a importância de um testemunho solar e de Imposição da verdade
para a Interpretação e o julgamento desta quadra da vida parlamentar brasileira. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Ney Braga.
O SR. NEY BRAGA - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta Ca<>a tem lembrança
bem marcante de Otl10n Mãder.
Durante oito anos, na década de 1950,
e logo depois na Câmara dos Deputados,
o Paraná teve em OthOn Mãder um representante que, como Senador ou como
Deputado, honrou os mandatos tanto
quanto os que mais os poderiam honrar.
Sua figura se destacava pela retidão.
Era um homem reto fisicamente, moralmente, politicamente.
Nunca se ouviu de Othon Mãder uma
palavra sequer que não fosse orientada
pelo bem servir. O Paraná o conheceu
multo bem. Também o Brasil o conheceu, porque ele era daqueles que, nos
momentos de crise como nos momentos
de paz, não se deixava levar pela omissão.
Othon Mãder, pulso firme de administrador, foi, no Estado que tanto engrandeceu, Secretário de Viação e Secretário da Fazenda. Depois, o Parlamento
o convocou porque, em memorável pleito,
quando se Iniciava no Paraná a restauração, o povo paranaense entendeu a

sua mensagem vigorosa pela dignificação da função pública.
Quando a luta pela posse da terra
manchava de sangue o chão do Sudoeste
do Paraná, escrevendo páginas trágicas
na História do Estado, a voz de OthOn
Mãder foi das primeiras a levantar-se
na defesa do direito e na busca da tranqüilidade social.
Quando o Paraná se iniciava· nos caminhos do progresso, quando a agricultura começava a produzir riquezas, fazendo do café poderosa alavanca a jogar
o Estado para novas arrancadas, Othon
Mãder estava presente, integrado nos
problemas, voltado para suas soluções,
lutando por elas com denodo e autoridade.
Fizemos juntos mais de uma campanha política, mas foi em 1960 que, candidato a G<lvernador do Estado, como
ele próprio o fora antes, tive nele um
companheiro leal, Incansável, trabalhador e permanente. Muitos cansavam ao
meio das jornadas. Outros, bem mais
jovens, preferiam os caminhos mais fáceis, mas Othon Mãder, a quem nem o
peso dos anos conseguiu curvar, não temia distâncias, enfrentava as dificuldades, superava os obstáculos com o vigor
e o entusiasmo que poucos conseguem
ter e raros conseguem manter.
Em suas pregações, ele não pensava
nos homens que combatia, nem mesmo
nos homens que defendia. Ele traçara
para si uma norma de conduta baseada
em princípios e ideais. E eram esses
princípios e Ideais que moviam sua atuação política.
·
Na Iniciativa privada, como um dos
pioneiros em nosso Estado, também sua
presença se fez marcante. Se o Brasil,
na política, ouviu sua voz, ainda hoje,
em todos os quadrantes, onde se vê e
se ouve falar em Bamerlndus - um conglomerado financeiro de raizes e formação Inteiramente paranaenses, que se
Impôs entre os grandes no Brasil -, é
preciso que se saiba que, entre os primeiros dessa obra admirável, sempre esteve Othon Mãder.
O Sr. Carlos Lindenberg - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Carlos Lindenberg - Perdoe-me
V. Ex.a Interrompê-lo, porém recebo
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V. Ex." está fazendo do falecimento do
nobre ex-Senador Othon Mãder. Foi meu
Colega no Senado Federal, no Rio de
Janeiro, e sempre reconheci nele um
homem de bem, capaz, interessado por
todos os problemas, não só do Paraná
~:orno do Brasil inteiro. Era um homem
reto, de opinião e que sabia o que quer:ia, tendo prestado a seu Estado os mais
relevantes serviços. Com estas palavras
quero unir, ao pesar de V. Ex.", os meus
sentimentos de saudade pelo falecimento de othon Mãder.
O SR. NEY BRAGA - Muito obrigado
nobre Senador.
'
O Sr. Lourival Baptista - Permite
V. Ex." um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não!
O Sr. Lourival Baptista - Desejo associar-me ao pesar do Paraná e de seu
!){lvo, através da palavra de V. Ex.a, pelo
falecimento de Othon Mãder. Represenl;ou o seu Estado sempre com dignidade
tanto no Senado como na Câmara do~
Deputados. Era um parlamentar sério
a.ltivo, estudioso e interessado nos pro~
l>le-mas nacionais. O Paraná perdeu um
g-rande filho e chora o seu desaparecimento; e o Brasil lastima a perda de
lllll patriota que esteve sempre ao lado
d.:IS boas causas. Associo-me, assim, eminente Senador Ney Braga, ao pesar traduzido nesta Casa pela palavra de V.
E:x. 11, demonstrando e dizendo da saudade e do pesar do seu Estado.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço os
a.:partes dos Srs. Senadores que juntam
à.s minhas palavras aquelas que trazem
tanto calor, de saudade, de adml~:ação e
de devotamento àquele vulto que o Paraná perdeu, e que o Brasil por certo
cllora também.
'
'
Nesta Casa, como na Câmara Federal
d. urante seus doze anos de representa~
ção, os Anais estão repletos de pronunciamentos do grande paranaense. Era
U!ll hoJ.'!?-em eclético em suas preocupaçoes; nao era parlamentar de um tema
só. A economia, as finanças, a agricultura poderiam ter presença maior em
suas falas no Parlamento mas a tudo
ele dedicava atenção totar.'com o passar
dos anos, quando o repouso já era ~m
direito seu, tantos foram os serviços que
!>restou ao longo de sua vida, ele teimava em servir. Atualizava-se sempre mesmo como politico sem mandato. 'Atuallza.va-se sempre, como empresário. Atua-

lizava-se sempre, como patriota e homem público.
Pois bem, Srs. Senadores, esse homem
exemplar acaba de deixar-nos. Morreu
Otho~ Mãder. Morreu trabalhando. Morreu, lucido, com a certeza do dever cumprido. Tombou como os velhos jequltlbás:
reto, vigoroso, prestante até os últimos
momentos.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre Senador Eurico Rezende!
O Sr. Eurico Rezende - Desejava
aproveitar a oportunidade e, também
inspirado num preito de .justiça, colocar no seu pronunciamento uma frase
lapidar usada por V. Ex.a quando se fazia aqui o necrológio do' nosso saudoso
companheiro Duarte Filho. Repito-a com
relação ao Senador desaparecido: "Deus
o conhecia e muito bem".
O SR. NEY BRAGA - Muito obrigado, nobre Senador. Agradeço multo .a
V. Ex. a esta homenagem que junta a que
pl.'estamos àquele paranaense tão ilustre que perdemos.
Nestas rápidas palavras, que ficarão
registradas nos Anais desta Casa quero
deixar, mais do que uma homénagem
pessoal, a saudade do Paraná, a palavra de sua Bancada, de saudade de
respeito, de admiração, e revivido~ os
seus exemplos; quero também deixar a
gratidão dos paranaenses a seu grande filho e o respeito de seus representantes, nesta Casa, que tanto honrou. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
-- Concedo ,a palavra ao nobre Senador
Lour!val Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no dia 22 de
fevereiro último, participei, a convite do
engenheiro Amaury Alves Menezes diretor técnico da CHESF, de uma reUnião
na sede da Empresa Distribuidora de
Energia Elétrica em Sergipe - ENERGIPE -, presidida pelo Engenheiro Antônio Ribeiro Soutelo, a que estiveram
presentes os diretores da empresa e os
Engenheiros Amaury Alves Menezes direter técnico da CHESF, Geraldo Prado
Barreto, assessor da diretoria técnica da
CHESF, e o representante desta empresa em Sergipe, Dr. Roberto Melo Porto.
Na ocasião, o Engenheiro Amaury Alves Menezes fez minuciosa exposição so-

r
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São F~anc!sco, no meu Estado. Trata-se
de um notável empreendimento, de relevante importância para Sergipe, Alagoas e todo o Nordeste.

o doutor Amaury Alves Menezes mostrou inicialmente as vantagens técnicas
do deslocamento da nova usina da região do X!ngó, como de início se pensou,
para Canindé do São Francisco, o que
f.acilitará sobremodo a construção da
barragem, bem como possibilitará a modificação das condições ecológicas pelo
enchimento do canyon do Rio São Francisco e riachos laterais nos territórios de
Sergipe e Alagoas. Permitirá um armazenamento de água na ordem de seis
bilhões de metros cúbicos, correspondente a seis vezes a .acumulação da Barragem do Moxotó ou o volume de água
existente na Baía de Guanabara.
Informou o d!retor técnico da CHESF
que a Barragem do Canindé do São
Francisco permitirá que as águas se estendam até P,aulo Afonso e penetrem
nas laves laterais dos Estados de Sergipe e Alagoas, numa média de trinta
qu!lômetros do eixo do Rio São Francisco, o que facilitará muito a irrigação
nessa faixa de terra, com reflexos de
máxima significação na produtividade
daquela região.
Com a Usina de Canindé, as cidades
de Piranhas, em Alagoas, e Canindé do
São Francisco, em Sergipe, poderão ter
grande impulso desenvolv!ment!sta. E
redundará no aparecimento de uma nova Canindé, fruto de um canteiro de
obras com cinco mil pessoas que lá será construído, e outro em Piranhas, em
Alagoas, com idêntico número. Esse
grande empreendimento, que entusiasma o povo sergipano, implicará no estabelecimento de excelentes condições para o aproveitamento turístico da região,
com a construção de um vertedouro com
mais de 300 metros de comprimento,
com ,a água caindo de uma altura superior a 120 metros.
Sr. Presidente, até 1985, a nova usina
estará em funcionamento, na demonstração do vigor da CHESF gerando sete
milhões de kw de energia elétrica, que
favorecerão não apenas aquela região,
mas todo o Nordeste.
A nova usina, de potência maior do
que Paulo Afonso, beneficiará muito os

Estados de Sergipe e Alagoas, propiciando cerca de dez mil empregos dlretos
numa região pobre. No próximo mês, o
Engenheiro Amaury Alves Menezes estará, de novo, em Sergipe, para entendimentos com o Governador Paulo Barreto de Menezes, que está multo empenhado no assunto, pois bem avalia o
que representa para Sergipe e todo o
Nordeste.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com
multo· prazer, eminente Senador Benjamin Farah.
O Sr. Benjamin Farah - O registro que
V. Ex." faz é no estilo que V. Ex.a sempre evidenciou nesta Casa: um trabalho
permanente, contínuo. em favor de seu
Estado e do Brasil. V. Ex.", no instante
em que estamos iniciando os nossos trabalhos nesta Sessão Legisla t!va, já se
coloca na linha de frente para tr.azer
ao conhecimento da Casa a construção
de uma nova usina em Can!ndé, que irá
beneficiar Sergipe, Alagoas e todo o Nordeste, com uma barragem cuja água
acumulada corresponde a seis vezes a
Bala de Guanabara. J!: qualquer coisa de
gigante, é uma obra em termos de B~asil
grande. Nós, que amamos esta Pátria,
que queremos vê-la grande, forte, fecunda e respeitada; nós, que desejamos
o desenvolvimento deste País, com esta
notícia, ficamos com o coração cheio de
alegria, de entusiasmo e de esperanças.
Parabéns a V. Ex.a O registro que V. Ex.a
faz é realmente alv!ssare!ro.
O SR. LOURIVAL .BAPTISTA - Sou
multo grato a V. Ex.", eminente Senador
Benjamin Farah, pelo aparte que dá ao
meu pronunciamento. Quero dizer-lhe
que a obra, na verdade! será majestosa,.
a obra será extraord!nar!a, a obra vira
beneficiar não só os Estados de Alagoas
e Sergipe, mas todo o Nordeste. Ela, não
tenho dúvida, será realizada para que
aquela zona seja beneficiada neste Brasil que caminha sempre para a frente.
Concluo, Sr. Presidente:
Ao fazer este registro, louvo o Governo do meu Estado pelos esforços que
vem desenvolvendo dando toda colaboração à CHESF e à ENERGIPE, que tem
na sua d!reção o Engenheiro Antônio
Ribeiro Soutelo. Finalmente, felicito a
CHESF, através de seu operoso diretor
técnico, Engenheiro Amam-y Alves Me-
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gético do Nordeste,. bem como tem pres- desaparecido, precisamente, entre outras
tado relevantes serviços a Sergipe. (Mui- ·razões, é claro, pelo lançamento do B!otôn!co Fontoura. Então, eu me via, nesto bem!)
sas recordações, entrando naquelas farO SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) mácias de antanho, para buscar o Alma-- Concedo a palavra ao nobre Senador naque, de que V. Ex.a está recordando,
Amaral Peixoto.
como já mencionou. É de se notar- seO SR. AMARAL PEIXOTO - (Sem re- gundo afirmou V. Ex.a - como, na época
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. em que as promoções não haviam assuSenadores, os jornais de São Paulo pu- mido o teor de hoje, era aquele Almabl!cam, hoje, uma notícia realmente naque distribuído pelas multidões. Ao retriste: faleceu Cândido Fontoura Silveira, cordar · esse episódio da infância, me
o popular "Tio Candinho" tão conhecido emocionei, pois, confesso, ignorava se
em todo o Estado de São Paulo. Começou ainda Cândido Fontoura vivia. Por isso,
sua vida como modesto farmacêutico do em memória desses fatos, quero associarinterior. Fundou uma organização indus- me ao pesar de V. Ex.a, quando, num
trial que se tornou um dos maiores im- preito de saudade, lembra à Casa o falepérios da indústria farmacêutica e quí- cimento de Cândido Fontoura.
mica do País. Esse homem extraordináO SR. AMARAL PEIXOTO - Multo
rio fundou também a Associação dos Far- obrigado,
ilustre Senador.
macêuticos de São Paulo, da qual foi
Presidente. Representou São Paulo em
Tendo convivido com os filhos de Cânvários congressos científicos, no Brasil e dido Fontoura, pude conhecer o grande
no exterior, e foi um inovador porque, coração, a inteligência e o dinamismo do
quando lançou um dos mais populares ilustre morto. Acho de justiça registrar
dos seus produtos farmacêuticos, o Bio- nos Anais do Senado um voto de sautônico Fontoura, numa época em que a dade pelo desaparecimento do grande
publ!cidade não havia alcançado a re- brasileiro. Multo obrigado. (Muito bem!)
percussão de hoje, fez uma campanha
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
publicitária, com o auxílio de Monteiro
Concedo a palavra ao nobre Senador
Lobato, a qual, creio, foi a primeira granFranco
Montoro.
de campanha publicitária no País. A figura do "Jeca Tatu", que ele criara, com
O SR. FRANCO MONTORO - (Sem
o auxílio do grande escritor, foi citada revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
até por Rui Barbosa numa de suas con- Senadores, desejo trazer ao conhecimenferências. Em poucos meses, todo o Bra- to do Senado o Inteiro teor do documensil falava nesse remédio, até mais pela to que nos foi remetido pelo Sr. Ruy Brito
campanha do que talvez pelos seus pró- de Ol!veira Pedroza, ex-Presidente da
prios efeitos curativos. Era um homem
Nacional dos Trabalhadobom, extraordinário. Aliou-se, no fim da Confederação
res das Empresas de Crédito, em resposta
vida, a um grande empreendimento nor- às críticas que lhe foram feitas pelo Sr.
te-americano e começou a fabricar a va- Senador Eurico Rezende, ao defender o
cina antipóllo, a primeira a ser feita em Ministério do Trabalho.
nosso Pais.
Trata-se de uma defesa redigida em
Cândido Fontoura tinha um filho que termos elevados, claros e fundamentada
foi nosso companheiro no Congresso, em fatos objet!vos e contém grandes resOlavo Fontoura, vitimado num desastre trições à atuação do Ministério do Trade aviação no quintal de sua própria balho, que exigem expl!cações das autoresidência. Deixa um outro, Dirceu Fon- ridades responsáveis. Para que essas extoura, que espero continue, com o mesmo pl!cações sejam dadas e a opinião púespírito tenaz, desbravador de seu pai, blica brasileira conheça a atitude coenaquela obra que, no começo do século, rente, elevada e combativa de um auesse paulista extraordinário criou, digni- têntico líder sindical, requeremos seja
ficando a indústria brasileira.
considerada parte Integrante do nosso
pronunciamento
carta-documento que
O Sr. Guido Mondin - Antes de con- nos foi enviada apelo
Sr. Ruy Brito de
cluir, permita-me um aparte; nobre Se- Ol!ve!ra Pedroza.
nador. (Assentimento do orador.) Quando li a noticia da morte de Cândido
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Fontoura, um mundo de evocações me (Muito bem! Palmas.)

-87DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR FRANCO MONTORO EM SEU DIS·
CURSO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 1974.
Excelentíssimo Senhor Senador
Dr. André Franco Montoro
Senado Federal
Excelência:
LI, em recortes do Diário do Congresso,
de 4 e 5-12-74, que me foram enviados
por amigos, o discurso de Vossa Excelência tratando de outros assuntos também
importantes e protestando contra a política repressiva adotada pelo Ministério
do Trabalho com relação aos Sindicatos
de empregados, e a tentativa de refuta·
ção oferecida pelo Senador Eurico de
Rezende.
Peço, inicialmente, que aceite a minha homenagem pela corajosa atitude
de defender os interesses legítimos dos
trabalhadores, gesto que se acrescenta
aos numerosos serviços já prestados por
Vossa Excelência ao povo brasileiro e que
o credenciam ao respeito e à admiração
de quantos lhe têm acompanhado a
admirável carreira de homem público.
Deixo aqui também formulados meus
agradecimentos pela maneira elogiosa
com que a mim se referiu.
O Senador Eurico de Rezende louvouse, ao que parece, em informações de segunda mão, parciais e destituídas de
fundamento. Apenas como exemplo, posso citar as referências Injustas e desprimorosas feitas ao Dr. Mário Carvalho de
Jesus, cuja dedicação às justas causas
dos trabalhadores, cujo valor na defesa
dos mais fracos e, principalmente, cuja
atuação coerente e democrática o Brasil
conhece desde os idos de 1962 bastariam
para torná-lo merecedor de tratamento
mais respeitoso.
Mas apreciarei apenas as afirmativas
que S. Ex." fez a respeito do lamentável
episódio da Intervenção na Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC -, buscando situá-lo adequadamente e também
acautelar-me contra as Infundadas
acusações que me foram assacadas.
Creio que não devo justificar o meu
procedimento à frente da CONTEC, pois
a consciência de nada me acusa. Na medida de minhas limitações pessoais, procurei agir, em todos os momentos de

minha gestão, de forma a manter-me
dentro dos caminhos traçados por minhas firmes convicções de democrata e
de cristão, sob esses princípios suscitando o debate dos problemas que afligem
os bancários e securltários, bem como
aqueles, mais gerais, de todos os trabalhadores.
Se multas vezes critiquei, em contrapartida jamais deixei de, simultaneamente, oferecer alternativas de soluções,
pois estou convencido de que é exatamente essa a função principal dos Sindicatos: a de enfrentar os problemas,
analisá-los, estudar alternativas e propor ao Poder Público formas de resolvêlos. Só dessa maneira as organizações
classlstas chegarão a exercer sua função
primordial, de órgão de equilíbrio das relações de trabalho. O contrário, ou seja,
o apia uso Incondicional aos atos dos poderosos; a covarde subserviência; a acomodação em proveito próprio e a omissão comodista, estas atitudes é que devem ser repelidas, por terem o significado, ao mesmo tempo, de sintomas de
degenerescência, de corrupção moral e de
desprezo pelos verdadeiros Interesses nacionais. Tais procedimentos, infelizmente comunísslmos, em nada concorrem
para encaminhar as soluções eliminadoras de erros e aliviadoras das tensões sociais.
A propósito das convicções acima resumidas, nunca deixei, em todos os relatórios anuais que, desde 1966, oficialmente encaminhei ao Ministério do Trabalho, de apontar claramente os óbvios
inconvenientes da permanência da estrutura sindical que vlge no Brasil, estimuladora do nefasto "pe!eguismo" e
alimentadora de grupos extremistas, servindo antes às conveniências politicas
transitórias dos que eventualmente dirigem o Estado do que à defesa dos legítimos Interesses ·das categorias que nela
deveriam estar representadas. A máquina sindical que aí está e a legislação
pretensamente "avançada" que a suporta têm na realldade o efeito de impedir
o surgimento de organizações classlstas
legitimamente representativas, gerando,
com Isso, a um tempo, profunda corrupção moral e crescentes tensões sociais,
que não encontram caminho para as acomodações que são normais numa sociedade aberta.
Creio mesmo não haver exagerado
quando afirmei, no último relatório por
mim apresentado, que tal estado de coisas representa um dos Importantes fa-
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os Governos da Revolução e que, hâ uma
década, se vem sucessivamente frustrando. Parece-me evidente que as tremen- das tensões criadas pela inexistência de
um sindicalismo livre e autêntico têm
sido - e serão, enquanto perdurar este
estado de coisas - caldo de cultura fértil explorado por todos os demagogos irresponsâveis e pelas minorias radicais
do tipo do "Comando Geral dos Trabalhadores".
Minhas atitudes, invariavelmente abertas, francas, honestas e leais, pautadas
sempre e coerentemente pelos mesmos
princípios, foram compreendidas como
tais pelos Ministros que antecederam o
atual titular da Pasta do Trabalho. A
Isenção de minhas críticas aos programas sociais do Governo, tal como acabaram por ser executados, a eles oferecendo alternativas, fica evidenciada pelos comentârios sobre eles feito pelo insuspeito jornal O Estado de S. Paulo,
sob o título "Programas Sociais São Desvirtuados".
Meu principal conselheiro para os assuntos de _política salarial, à época da
lmplantaçao dos instrumentos legais que
regem presentemente a matéria ....... .
(1965/1966), foi o Professor Antônio Dias
Leite, atual Ministro de Minas e Energias; Baseado em suas judiciosas observaçoes e com o concurso de outras valiosas contribuições, levei a CONTEC a participar de um amplo trabalho que multo
contribuiu para que a legislação Inicialmente proposta fosse aprimorada com
aperfeiçoamentos como a consideração
dos resíduos inflacionârlos nos câlculos
de reajustes de salârlos, o cômputo das
taxas de aumento da produtividade e a
manutenção das datas-base, para citar
alguns exemplos.
_São testemunhas de minha participaçao nesse trabalho, entre muitos outros
os ex-Ministros do Trabalho Dr. ArnaldÓ
Lopes Sussekind, Coronel Walter Peracchl Barcelos e Senador Jarbas Passarinho. Conhecem-na também os Deputados
Federais Ildélio Martins, Herbert Levy e
Jeremias Fontes, sendo que estes últimos
a ele emprestaram franca ajuda, apresentando ao Congresso Nacional projetes substltutivos elaborados em colaboração com a CONTEC.
Apenas como ilustração cito trecho de
conferência proferida em 2-5-69, no
Curso Intensivo para Administradores do

Banco do Brasil, pelo Ministro Jarbas
Passarinho, no qual S. Ex.a afirmou:
"A expressão resíduo lnflacionârio
me foi revelada justamente pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito CONTEC -, a confederação dos senhores" (cf. Banco do Brasil S.A.
Boletim Trimestral, 1969, jul./set.,
Ano IV, n.o 3, pâg. 62).
A imputação de que combati os postulados económicos da Revolução portanto, apenas corresponde à incompreensão e ao espírito de intransigência de
quem a formulou. Devo refutâ-la, por lnverídica, e posso fazê-lo, a qualquer momento, com provas abundantes dos fatos
que acima citei, em râpida sinopse.
Fui acusado de "sabotar" o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Entretanto, minhas reservas a respeito de certos
aspectos da legislação que criou esse instituto coincidem exatamente com as que
foram feitas por ilustres especialistas em
direito do trabalho, entre os quais o Dr.
Mozart Victor Russomano ("A Estabilidade do Trabalhador na Empresa")· o
Dr. A. F. Cesarino Júnior ("Estabilidade
e Fundo de Garantia"); o Dr. José Martins Catarina ("Em Defesa da Estabilidade"); e o Dr. Carlos Alberto Barata da
Silva (tese apresentada ao primeiro simpósio para estudo do FGTS, realizado em
Brasília, sob o patrocínio do Banco Nacional da Habitação, em 1968).
O próprio Presidente Médicl reconheceu, em Mensagem dirigida à Nação, no
dia 1.0 de maio de 1970, algumas das
mesmas falhas que a CONTEC incansavelmente vinha apontando ao Ministério
do Trabalho, ao Congresso Nacional e à
Presidência da República desde 1967.
No desenvolvimento desse trabalho,
apresentei sucessivos estudos ao Ministério do Trabalho, visando ao aperfeiçoamento do FGTS, especialmente na
busca de medidas que condicionassem ao
Interesse social e de certa maneira restringissem o poder conferido aos patrões
de despedir imot!vamente seus empregados.
Sobre este aspecto de minha atuação à
frente da CONTEC posso Invocar o testemunho - entre muitos outros - de
todos os Ministros do Trabalho da revolução; dos Doutores Mârlo Trindade e
Rubens Costa, Presidente do Banco Nacional da Habitação; do Senador José
L!ndoso, Vice-Lider da Arena; dos Depu-
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Martins, da Arena de São Paulo.
Foi dito que procurei solapar os planos
de concessão de benefícios patrocinados
pelos Sindicatos em favor de seus associados.
Mais uma vez evidencia-se o alelve da
falsa asseveração. Na realidade, colaborei pessoalmente com o grupo que planejou o Plano Especial de Bolsas de Estudos para trabalhadores sindicalizados. A
esse plano dei sempre a mais ampla cobertura e divulgação. Todos os representantes classlstas que passaram pelo
PEBE, desde a sua instalação, são testemunhas de meu Interesse pelo êxito do
programa.
Minha atitude em relação ao programa de Cooperativas Habitacionais foi retratada pelo Dr. João Machado Fortes,
seu lmplantador e primeiro Diretor da
Carteira de Projetas Cooperativos do
Banco Nacional da Habitação, na carta
que dirigiu ao Presidente Costa e Silva
renunciando ao seu mandato e na qual
fui honrado com a generosidade da única
citação pessoal:
"Por todos esses fatos que vivi, acompanhando-os dia a dia, tenho a consciência de realmente ter cumprido o
meu dever. Foi, aliás, este o testemunho que foi transmitido ao Presidente do BNH pelo líder nacional dos
bancários, presidente da CONTEC,
por ocasião da entrega do conjunto
"Populorum Progressio". E esse elogio é tanto mais significativo quanto
o referido líder foi dos mais cétlcos
e dos mais críticos em relação ao
programa nos idos de 1966, sendo
hoje um de seus defensores, numa
atitude de grandeza e maturidade
que enobrece o trabalhador brasileiro e o próprio sentido desse tipo de
liderança, autêntica e consciente."
Mesmo aos próprios convênios entre os
Sindicatos e o INPS, para prestação de
assistência médica, pa troclnados pelo
Ministério do Trabalho com requintes
persuasórios, embora neles visse sérias
falhas, mesmo a estes ofereci amplo
apoio, na esperança de que pudessem ser
melhorados na medida em que os Inconvenientes mais graves se fossem evidenciando. Atesta este fato o elevado nível
de participação dos Sindicatos de bancários e de securitários em tais convênios.
É verdade que divergi do chamado
"Programa de Empréstimos aos Traba-

lhadores Sindicalizados", de iniciativa do
atual Ministro e o fiz por considerá-lo
medida paternalista e demagógica, de
caráter meramente paliativo, sem nenhuma importância, a longo prazo, para
beneficiar os trabalhadores, mas gravemente onerosa para os Sindicatos, aos
quais - sem que tivessem sido ouvidos a
respeito - se atribuíam as funções de
fiadores dos mutuários, sem a contrapartida de qualquer espécie de garantia. Recusei-me a apoiar tal procedimento, que
forçava os Sindicatos a colocar seus patrimónios em sério risco apenas para dar
liquidez a um sistema de empréstimos
absurdamente mal estruturado.
Fui acusado de "omissão sistemática
em face do caos constatado no Sindicato
dos Bancários da Guanabara" o que teria
forçado o Ministério do Trabalho a intervir na entidade, desde abril de 1972.
A imputação é Injusta, porque a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe
sobre a completa autonomia dos sindicatos em suas relações com as entidades
de grau superior, subordinando-os, a~e
nas ao Ministério do Trabalho. Se omJSsão' houve portanto, a este deveria ser
cobrada, e'não a CONTEC. Se caos havia,
por que não foi adotada nenhuma medida contra os responsáveis? Na realidade feita a Intervenção e aberto inquérito
sobre o que se passava naquela entidade,
a Justiça Militar absolveu, em dois j ulgamentos os acusados pelo Ministério
do TrabaÍho. Sobre a matéria, pronunciada a última palavra pelo Poder competente, creio que nada mais me cabe
dizer.
Fui citado como o principal articulador
da criação de uma Central Sindical de
Trabalhadores, comparada ao renascimento do "Comando Geral dos Trababalhadores", de triste memória, extinto
pela Revolução. ·
Do estudo da história do sindicalismo
firmei, de há multo, a convicção de que
agrupamentos Ilegais do tipo daquele
autonomeado e espúrio "Comando"- assim como muitos outros que existiram no
passado, criados em momentos de crise
por mlnori,a radicais, sempre prontas a
pescar em águas turvas - resultaram da
inexistilncla de uma organização federativa central, legal e abertamente constituída para canalizar as legitimas reivindicações dos trabalhadores. Nada vejo
de absurdo ou de subversivo em tal idéia,
como - de resto - as próprias classes
produtoras também não vêem, tanto as-
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agência representativa central (o Conselho Consultivo das Classes Produtoras
- CONCLAP -, que se reúne periodicamente e atua com vigor e construtivamente, sem jamais ser acusado de colocar em risco a segurança do Pais.
Sempre expus este meu ponto de vista,
leal e francamente, lançando ,a tese para
debate público em muitas ocasiões. O
que nunca fiz - e apenas por entender
que o assunto ainda não fora objeto de
suficientes estudos, não estando assim
bastante amadurecido - foi tomar qualquer iniciativa concreta para materializar a Idéia.
Desta forma, o problema da criação de
uma "Central Sindical" - se é que houve
tal iniciativa, no que não creio - não
pode ser relacionado com minhas convicções acima relatadas, embora tenha sido
usado como pretexto para justificar o
truncamento de meu trabalho na
CONTEC.
O problema, para o Ministério do Trabalho, começou a esboçar-se em novembro de 1971, quando o Senador Jessé
Pinto Freire, Presidente da Confederação
Nacional do Comércio, encaminhou ao
Ministro do Trabalho memorial acompanhado de Anteprojeto de Lei que propunha modificações na Consolidação das
Leis do Trabalho, proporclando o agrupamento das numerosas federações representativas de ativldades ou profissões
similares ou conexas, que poderiam ser
substituídas por uma única Federação,
em cada Estado, para cada plano de atlvidade ou profissão.
O referido memorial mereceu do Sr.
Júlio Barata, em 9-11-71, o seguinte despacho:
"A Secretaria-Geral, para estudo.
Considero a sugestão multo valiosa e
digna de especial atenção."
Com esse despacho preliminarmente
favorável, o memorial tramitou pelos diversos setores do Ministério, recebendo
sempre pareceres favoráveis, e acabou
por ser encaminhado às Confederações
e Federações de empregados, acompanhado de oficio do Departamento Nacional do Trabalho, de 31-7-72, do qual destaco o seguinte trecho:
"Considerando o despacho de S. Ex.n
o Sr, Ministro proferido na Inicial, e
dado o Interesse que o assunto des-

perta, solicito o abalizado pronunciamento dessa entidade, dentro do
prazo de 15 dias, como subsídio aos
estudos a que Irá este Ministério
proceder sobre a matéria."
Começaram a surgir, nessa época, as
controvérsias, com repercussão na Imprensa, em diversos pontos do País, com
manifestações de grupos que, lembrados
ainda dos lamentáveis rumos que o slndicallsmo tomara anteriormente a 1964
e sem um estudo mais aprofundado que
revelasse as raízes do problema, provavelmente Identificam com a mazorca
qualquer organização mais eficaz dos
trabalhadores.
Sensível aos temores assim revelados,
em 17-8-72 o Ministro do Trabalho proferiu conferência na Escola Superior de
Guerra, na qual condenou taxativamente a criação de centrais slndlcals, em
uma tomada de posição que implicava
Implicitamente na retirada de seu apoio
ao Anteprojeto do Senado Jessé Pinto
Freire. Efetivamente, no dia Imediato, o
jornal O Estado de S. Paulo publlcou
a seguinte declaração do Sr. Júlio Barata,
sob o título "Ministro não Viu Projeto
das Federações Sindicais":
"Não tomei conhecimento, ainda, do
Anteprojeto que o Presidente da
Confederação Nacional do Comércio,
Senador Jessé Pinto Freire, teria
enviado ao Ministério do Trabalho,
dispondo sobre alterações na atual
estrutura sindical."
Em 31-8-72, sob o título "Fusão Sindical Fica Arquivada", o O Estado de
S. Paulo noticiou:
"O Ministro do Trabalho, Júllo Barata, mandou arquivar "por razões
óbvias", segundo seu despacho, o
Anteprojeto de autoria do Presidente
da Confederaçã·o Nacional do Comércio, Senador Jessé Pinto Freire,
dispondo sobre a fusão de organizações slndlcals. Esse mesmo Anteprojeto, em novembro do ano passado,
havia sido despachado pelo Ministro
à Secretaria-Geral do Ministério,
indo depois para o Departamento
Nacional do Trabalho. Na época as
autoridades ministeriais não atentaram para as lmpllcações do documento... O que o Anteprojeto,
partido de uma entidade patronal,
parecia pretender era a fusão de
entidades sindicais empresariais, mas
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Consolidação das Leis do Trabalho
dispõe genericamente sobre entidades de classe, quer sejam de empregados, quer de empregadores, a conseqüência lógica é que, aprovada a
idéia, seria possível não só a fusão
de federações empresariais, como a
formação de Centrais Sindicais, nos
Estados."
No dia 1.0 -9-72, os jornais, em diversos
Estados, noticiaram que o Ministro do
Trabalho voltara a condenar a criação
de Centrais Sindicais, desta vez em Conferência na Escola de Guerra Naval. A
síntese da conferência (de igual, em todos
os jornais) emprestava gravidade ao
tema, na medida em que identificava a
Central Sindical Operária com a ação
comunista e deixava transparecer a iminência de ameaças ao regime:
"O Ministro Júlio Barata voltou a
criticar ontem a criação de Centrais
Sindicais no País, afirmando que a
criação de quistos sindicais do tipo
CGT, PUA e outros representaria o
surgimento de um poder sindical que
suplantaria os poderes constitucionais e, se vitorioso, seria o primeiro
passo no rumo do totalitarismo vermelho." (Diário de Brasília)
Por coincidência, lavrara grave crise
administrativa no Ministério do Trabalho, parece-me que oriunda de desentendimentos pessoais entre o Sr. SecretárioGeral e o Presidente do INPS. O noticiário da imprensa sobre essa crise, a meu
ver, não deixa dúvidas quanto ao seu
caráter pessoal, como se pode aferir dos
exemplares do O Estado de S. Paulo e
do Jornal do Brasil, de 5-9-72.
Foi então que começou a circular a
surpreendente versão que vinculava a
crise administrativa à controvérsia sobre
a criação da Central Sindical, surgida
com o Anteprojeto da Confederação Nacional do Comércio, como se vê na seguinte notícia publicada em 5-9-72 no
O Estado de S. Paulo:
"A crise na cúpula do Ministério do
Trabalho, que resultou no afastamento de seu Secretário-Geral, do
Presidente do INPS e alcançara pelo
menos três outros importantes cargos dentro do Ministério, foi gerada
durante os últimos dois meses tendo
como centro frustradas articulações
visando à criação de uma Central

Sindical, à revelia do sistema e do
próprio Ministro do Trabalho."
Outras noticias foram divulgadas, com
o obj etivo de desvincular o titular da
Pasta do Trabalho do affaire, que aparentemente se tornara bastante incômomo. Assim, por exemplo, o Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, publicava, em
14-9-72:
"Embora considerando valiosa a
sugestão que lhe foi encaminhada
pela Confederação Nacional do Comércio, o Ministro do Trabalho, depois dos estudos de suas assessoria,
concluiu pelo arquivamento da proposta. O Ministro do Trabalho considerou que a sugestão, "embora
valiosa e digna de especial atenção",
não caberia, p<lis, a ter de promover
a unificação no âmbito das entidades patronais vinculadas ao comércio, teria de estendê--la a outras
categorias, o que fere o princípio estabelecido de pluralidade sindical.''
Singularmente, a versão que vinculava a crise administrativa do Ministério
do Trabalho à controvérsia sobre a criação da Central Sindical permitia solucionar e encerrar, ao mesmo tempo, os dois
incômodos problemas. E, como dividendo
adicional, que permitiria eliminar o desconforto representado pela posição altiva
e independente da CONTEC, foi o meu
nome envolvido, naturalmente em razão
de minha conhecida posição favorável
<embora apenas em termos de debate
teórico) à criação de uma Central Sindical.
Realmente, como deveri.am, em outubro, realizar-se eleições para a CONTEC,
a oportunidade era indicada para o meu
afastamento. E, de fato, no final do mês
de setembro comunicaram-me verbalmente, o veto à minha candidatura à
reeleição. Foram alegados motivos como
minha "posição ao Governo e minha
participação em movimentos destinados
à criação de uma Central Sindical."
Sinto-me desobrigado de refutar novamente tais alegações. Já o fiz, em
relatório que imediatamente dirigi ao
Ministério, acompanhado de farta documentação. Compreendo que se trata
de situação Idêntica à do cordeiro, ingenuamente buscando defender-se, contra força lupina, com as frágeis armas
da verdade.
E foi por assim entender que - em
lugar de sacrificar a entidade (à qual
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pura perda e acabaria provocando cisões e disputas estéreis entre companheiros que terminariam envolvidos na
posição - preferi considerar a impugnação, não permitindo a apresentação
de minha candidatura.
Infelizmente, nem assim foi possível a
realização das eleições, pois os "vetos"
se sucederam, sem qualquer explicação,
a participantes de chapas constituídas
sem a minha interferência, quase todos
até hoje no exercício de mandatos sindicais - o que pressupõe a inconsistência da imputação de serem "elementos
de reconhecida atuação subversiva". Finalmente, exaustos todos os recursos, decidiu o Conselho de Representantes da
CONTEC não mais se submeter à vexatória e ilegal exigência da apresentação
prévia de nomes e resolveu, por unanimidade, conforme consta de Ata encaminhada ao Ministério do Trabalho, pela
impossibilidade da apresentação de
candidatos, preferindo entregar a entidade aos cuidados de uma Junta Governativa, cujos componentes foram
submetidos à homologação do Ministério, na forma da lei.
Sequer a Junta indicada mereceu
aprovação em sua integridade, o que
levou os companheiros poupados pelo
alfange ministerial a renunciarem ao
encargo, o que obrigou o' Ministério a
assumir a responsabilidade de intervir
na CONTEC, nomeando uma Junta Interventora composta de funcionários
seus, situação que até agora perdura.
Fui acusado ainda de "prestigiar e
manter a meu lado na Diretoria da
CONTEC elementos com registras de
atuação comprometedora, só apoiando
aqueles que apoiassem minha política de
sabotagem."
Como Presidente da CONTEC, não dispunha de acesso aos órgãos de Informação e, mesmo que assim não fosse, não
estava entre as minhas atribuições a de
cassar mandatos. No entanto, devo aos
meus companheiros de D!retor!a o mencioná-los aqui, citando a situação atual
de cada um:
"Vice-Presidente- Wilson Gomes de
Moura - ll: Presidente do Sindicato
dos Bancários de Pernambuco. Foi
nomeado para compor a Junta Governativa que me sucederia, re-

cusando-se a tomar posse em face
da impugnação de um dos companheiros indicados.
Secretário-Geral - Laéc!o de Figueiredo Pereira - ll: Presidente da
Federação dos Bancários dos Estados
do Rio de Janeiro, Guanabara e Espírito Santo.
Diretor de Assuntos Sociais e Trabalhistas - Paulo Zimmermann - ll:
Presidente da Junta Governativa do
Sindicato dos Bancários da Guanabara.
Tesoureiro - Ari Gomes da Silva É suplente de vogal classista na Primeira Junta de Recursos da Previdência Social do Estado da Guanabara, nomeado pela Portaria n.o 308,
do MTPS, publicada no Diário Oficial da União, de 4-7-73, pág. 641,
tomando posse em ato prestigiado
com o comparecimento do Delegado
Regional do Trabalho da Guanabara.
Diretor Procurador Fernando
Arthur Tollendal Pacheco - Era Direter do Sindicato dos Bancários de
Brasília. Recentemente, no desfecho
inesperado de processo no qual denunciou, documentadamente, irregularidades administrativas no Sindicato do qual era Diretor, teve cassado o seu mandato sem processo
contraditório regular e• sem observância de quaisquer das formalidades legais. Em sucessivos requerimentos tem exigido do Ministério do
Trabalho ciência dos motivos da
cassação e oportunidade de defender-se, sem obter a menor explicação. A propósito, no interesse da
verdade, apelo a V. Ex.11 para que
procure esclarecer os motivos da insólita medida punitiva."
Parece-me oportuno fazer, aqui, para
terminar, um necessário esclarecimento.
Se venho empregando a primeira pessoa
do singular, com referência à minha
atuação à frente da CONTEC, faço-o
porque não me furto a assumir a plena
responsabilidade de meus atos, dos quais
não tenho motivo algum para me envergonhar. Mas é importante frisar que, de
acordo com as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, o Presidente
e os demais Diretores das Confederações
são eleitos pelas Federações filiadas e
podem ser por elas destituídos. A própria
orientação que se imprime à entidade
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de Representantes de todas as Federações, o que torna impraticável qualquer
tentativa de se forçar, de forma permanente, um desvio personalista para
rumos e objetivos contrários aos fixados
pelo Conselho de Representantes. Além
do mais, num esforço destinado a estreitar os vínculos entre os representantes e
os representados, a CONTEC, durante a
minha gestão, promoveu freqüentes encontros com suas bases, de âmbito regional e nacional, além de haver conseguido realizar, anualmente, congressos de
escala nacional. Dessa orientação amplamente aberta e democrática resultava
que as disposições ado ta d as pela
CONTEC e manifestadas pelo seu Presidente refletiam realmente o pensamento de suas bases e eram, também,
de responsabilidade solidária e maior de
seu Conselho de Representantes.
Assim, a curiosa afirmação de que as
bases - e especialmente as Federações
filiadas - estavam insatisfeitas com a
orientacão dada à CONTEC torna-se até
risível, pois, às vésperas das eleições em
que seria escolhida nova Diretoria, fosse
isso verdade e bastaria que indicassem
outro nome para a Presidência ...
A verdade, que ressalta de tdoo este
relato, é a desprimorosa maneira como
o Ministério do Trabalho tem procurado
submeter as entidades sindicais, por todos os abundantes meios que lhe permite
a legislação do Estado Novo, ainda vigente, e até mesmo exorbitando das escassas
limitações que a lei lhe impõe.
A verdade, em suma, é que a atual
estrutra sindical, Inspirada no fascismo
italiano, impede a criação de um slndical!smo autenticamente representativo e
conduz, em última análise, através de
processo corruptor de consciência, conduzido, em diversas oportunidades, pelo
Ministério do Trabalho, à fachada de sindicalismo que aí vemos, servindo de instrumento a qualquer corrente política
que predomine na condução do Estado.
A verdade é que a inexistência de um
sindlcal!smo real tem Influências psicossoclals altamente nefastas e se torna um
dos principais fatores impeditivos do estabelecimento estável do Estado de Direito em nosso País.
Quanto à informação de que autorizei
fosse propalada no exterior a notícia de
minha condenação a vinte anos de prisão, !!mito-me a classificá-la como ln-

teiramente fantasiosa, de vez que dela
tomei conhecimento, pela primeira vez,
pela leitura do Diário do Congresso, responsabilizando, desde já, o seu autor ou
os seus autores por qualquer constrangimento que acaso venha a sofrer, em conseqüência dessa quimérica acusação.
Solicito a concordância de Vossa Excelência com a atitude que estou tomando
de mandar cópia desta carta às pessoas
nela mencionadas, às quais me considero no dever de cientificar as referências
feitas a seus nomes. Sinto-me desobrigado, por motivos óbvios, de adotar idêntica
atitude com relação aos nomes mencionados que ocupem cargos no Ministério
do Trabalho.
Valho-me da oportunidade para manifestar a Vossa Excelência a minha maior
admiração e o meu mais profundo respeito.
Saudações,
Ruy Brito de Oliveira Pedroza. End.:
-Av. 9 de Julho, 1.143 - Ap. 412 -São
Paulo- SP.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Carlos Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ontem, os
nobres Senadores Danton Jobim e Vasconcelos Torres manifestaram-se, neste
Plenário, sobre a inauguração da monumental Ponte "Presidente. Costa e S!lva"
e o fizeram com entusiasmo e satisfação, dada a elevada significação da grande obra, no processo desenvolvimentista
do País.
Associando-me aos referidos pronunciamentos, quero também me congratular, como representante do Espírito Santo, com S. Ex." o Chefe do Governo, com
S. Ex." o Sr. Ministro Andreazza e com
todos quantos se dedicaram na construção daquele monumento, que é, sem dúvida, um marco imperecível de uma época de trabalho e dedicação, visando apenas aos altos interesses do Pais.
Hoje está sendo inaugurada, no Espírito Santo, em Baixo Guandu, a Usina
Elétrica de Mascarenhas, que fornecerá
à nossa terra mais 174.000 kw para o
seu desenvolvimento. É também uma
obra de grande porte, não apenas pelos
recursos ai! empregados, mas pelo que
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para o progresso da região.

Nada mais hayendo que tratar, vou
encerrar a Sessao, designando para a
de amanhã a seguinte

É mais um Importante elemento colocado nas mãos do povo espírlto-santense
para facllltar seu trabalho, cabendo a
esse mesmo povo saber aproveitá-lo, em
benefício de seu progresso e de sua grandeza.

ORDEM DO DIA

Em meu nome e de todos os capixabas, quero manifestar aqui nossa gratidão a S. Ex." o Sr. Presidente Médlcl
e a S. Ex." o Sr. Ministro Dias Leite
pelo extraordinário benefício recebido e
nossas congratulações com S. Ex.8 s e
suas equipes, com Ex.mo Sr. Governador Arthur Carlos Gerhardt Santos e o
povo do Espírito Santo e com todos
quantos ali emprestaram suas atividades, do mais graduado chefe ao mais
humilde dos operários, pela feliz concluclusão da obra, que representa, incontestavelmente, não apenas um marco de
progresso para o Estado, porém, igualmente, mais um marco de uma profícua,
admirável e extraordinária administração, voltada com patriotismo para a
grandeza de toda a Pátria Brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Não há mais oradores Inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso N~clonal está convocado para
uma Sessao Extraordinária, a realizarse hoje, às 19 horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados, para leitura de
Mensagens Presidenciais.

1

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n.o 107,
de 1973, de autoria do Senhor Senador Antônio Carlos, que dá nova redação ao art. 3.0 do Decreto-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 periculosidade, tendo
PARECERES, sob n.os 733 e 734, de
1973, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicldade; e
- de Legislação Social, favorável.
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 93, de 1973, de
autoria do Sr. Senador Benjamin
Farah, que permite o abatimento
nas declarações de Imposto de Ren~
da, de 50% das Importâncias pagas
pelos contribuintes a titulo de aluguéis residenciais, tendo
PARECER, sob n. 0 689, de 1973, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 10
minutos.)

4.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 7 de março de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. PAULO TORRES E ANTONIO CARLOS

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Br!tto - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Milton
Trindade - Renato Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Luís
de Barros - Jessé Freire - Milton
Cabral - Ruy Carneiro - - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Eurico Rezende- Amaral Peixoto -Paulo Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Carvalho Pinto - Antônio
Carlos - Celso Ramos - Leno!r
Vargas - Daniel Krieger - Guido
Mondin - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Não há Expediente a ser lido.
Esta Presidência recebeu, do nobre
Senador Amaral Peixoto, solicitação no
sentido de ser realizada Sessão Solene do
Congresso Nacional no próximo dia 27,
para comemorar o centenário do nascimento de N!Io Peçanha.
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.
A Presidência convoca Sessão Solene
do Congresso Nacional a realizar-se no
próximo dia 15, às 10 horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, para o recebimento dos compromissos dos Excelentíssimos Senhores Generais-de-Exército
Ernesto Ge!sel e Adalberto Pereira dos
Santos, respectivamente, como Presidente e Vice-Pres!dente da República.

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 4, de 1974
Altera a legislação da Previdência
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O antigo art. 58 da Lei Orgânica da Previdência Social, revogado
pelo art. 34 da Lei n.0 5.890, de 8 de
junho de 1973, fica restabelecido, com a
seguinte redação:
"Art. 58 - As importâncias não recebidas em vida pelo segurado ou
pensionista, relativas a prestações
vencidas, ressalvado o disposto no
art. 57, serão pagas aos dependentes
inscritos ou hab!l!tados à pensão,
independentemente de autorização
judicial, qualquer que seja seu valor
e na proporção das· respectivas cotas
e, na falta de dependentes, essas
importâncias ficarão subordinadas
às disposições legais que regulam a
sucessão civ!l."
Art. 2.0 -'Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
o critério de sucessão post mortem
estabelecido pelo sistema geral da previdência social, de somente pagar as importâncias não recebidas em vida pelo
segurado, aos dependentes, deixa multo
a desejar, sobretudo com a vigência da
Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973,
ao dispor, de modo lacônico, que essas
importâncias serão pagas "aos dependentes devidamente hab!litados à percepção da pensão". Assim, enquanto a
antiga lei previa a reversão dessas im-
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respeito. Neste caso, segundo cremos, o
silêncio significa a mesma coisa, isto é,
a reversão dessas importâncias à previdência social.
Nesse particular, segundo nos parece,
é a Lei Orgânica da Previdência Social
inconstitucional, pois vai de encontro ao
direito de propriedade, assegurado pelo
art. 153, § 22, da Constituição Federal. A
Constituição assegura, realmente, o direito de propriedade, salvo caso de desapropriação, o que não é a hipótese.
Ora, em relação às prestações já vencidas quando da morte do segurado, o
que podemos concluir, sem muito esforço
de raciocínio é que elas, na data do falecimento, já integravam seu património, daí decorrendo que representam
bem do de cujus que, conforme preceitua o Código Civil, sendo bens de propriedade, transferem-se aos seus herdeiros. É o que dispõe o art. 1.572, do Código Civil, in verbis
"aberta a sucessão, o domínio e a
posse da herança transmitem-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários."
Desta forma, não pode, a nosso ver,
a lei ordinária prever que o sistema geral da previdência social disporá de um
bem que pertencia ao de cujus e que,
por força do preceito constitucional, somente lhe poderia ser tomado por via
de desapropriação. Inexlstindo esta, esse
bem (importâncias não recebidas em
vida pelo segurado) transmite-se automaticamente aos herdeiros, Independentemente de serem ou não dependentes
inscritos na previdência social.
Sala das Sessões, 7 de março de 1974.
-Nelson Carneiro.
LEGISLAÇ.lf.O CITADA

LEI ORGANICA DA PREVIDJl:NCIA
SOCIAL
• • • • • • • • • • • o o. o • • • • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •

Art. 58 - As Importâncias não recebidas em vida pelo segurado ou pensionista, relativas a prestações vencidas, ressalvado o disposto no art. 57, serão pagas
aos dependentes Inscritos ou habilitados
à pensão, Independente de autorização
judicial, qualquer que seja o seu valor,
e na proporção das respectivas quotas,
revertendo essas Importâncias às lnstl-

tulções de previdência social no caso de
não haver dependentes.
•••••• o •••• o •••••••••••

o • • • • • • • o • • • • • • o.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto será publicado e remetido às
comissões competentes.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, muitos assuntos poderiam
justificar ocupasse eu a tribuna desta
Casa, neste instante. Mas quero voltar a
um deles, pelo que representa de angústia para a família brasileira.
Somos, como todos sabem, a Câmara
Legislativa de Brasília. Aqui devem
ecoar, portanto, todos os protestos, e
chegar todas as apreensões. O Governo
extingue-se, e com ele se extinguem
numerosas direções policiais, de toda ordem, criadas durante esses últimos
anos. O Governo faz o balanço das suas
ativldades e recebe homenagens. Mas,
em todos os lares de Brasília, há uma
Indagação, Sr. Presidente: por que, até
hoje, o Governo, que foi capaz de descobrir no interior da Bahia o Capitão Lamarca; o Governo, que está atento a
todas as manifestações dos subversivos
e os vai buscar nos campos de futebol
de Goiás, ou em todos os Estados do
País; por que este Governo que se despede deixa em aberto uma indagação,
indagação que é de toda a família de
Brasília? Esta Indagação ainda é mais
oportuna quando se reabrem as aulas,
e as crianças retornam aos bancos escolares; quando as professoras iniciam
suas lições: quem matou Ana Lídia, Sr.
Presidente?
O drama de setembro de 1973 continua em aberto. O Governo dispõe de
um mecanismo policial o mais extenso
e o mais completo. Brasília é uma cidade pequena e fechada. No entanto, desde
11 de setembro que a pergunta existe.
No centro de Brasília, ali junto ao
Hospital do IPASE, da porta de uma escola, é raptada uma criança e até hoje,
Sr. Presidente, dela só se sabe a triste
notícia de que apareceu morta, sem que
se conheçam, até hoje, os responsáveis
pelo atentado.

-97Bem se! que em todos os lugares do
mundo há crimes que nunca se descobrem. Mas será possível, Sr. Presidente,
que com os dispositivos policiais de segurança, de todos os nomes, de todas as
siglas, que possui o Governo, não se tenha, numa cidade como Brasília, conseguido localizar os responsáveis pelas
barbaridades sofridas por essa criança?
Essa apreensão deixou de ser desse lar
destruído e passou a ser do lar de cada
um de nós, do lar de cada habitante
de Brasília, dos que têm filhos que vão
ao colégio e dos que indagam até quando poderão ir livremente ao colégio.
O assunto tem merecido da imprensa
de Brasília, desde esse tempo, vários comentários, e seria desnecessário destacar
aqui a contribuição da imprensa. Quando aqui falei, no dia 27 de setembro, sobre esse fato, Sr. Presidente, logo ajunte! que esperava que o Governo, antes
que encerrasse o seu mandato, desse essa
satisfação ao povo de Brasília e do
Bras!l; que ao lado das festas, das comemorações e dos testamentos, também
surgisse a palavra de tranqüilidade para
a família brasiliense. Esta palavra está
faltando, esta palavra é que me traz à
tribuna.
Ao tratar deste mesmo assunto no ano
passado, suscitou ele vários comentários,
mas quero destacar um entre muitos,
pela relevância do que nele se contém.
Dizia o Correio Braziliense do dia 28 de
setembro de 1973:
"Fala-se na descoberta do criminoso,
de criminosos e de cúmplices, citamse nomes, afirma-se a influência de
personalidades de destaque no abafar do episódio. A boataria está solta nas artérias da cidade, nos estabelecimentos comerciais, nos escritórios, nas repartições públicas,
nos lares, de ouvido a ouvido, de
grupo a grupo. Circulam as versões
mais desencontradas, aumentando a
angústia dos familiares da lndltosa
criança e reacendendo a preocupação de todo o povo brasillense.
Os boatos são incontroláveis. Impossível é saber como surgem, de onde
surgem e quem os lançou. Mas acabam ganhando foros de veracidade,
se ninguém lhes contrapõe a verdade. Na sua crlculação, o condicional é logo substituído pela afirmação. E o que alguém lançou como
hipótese, verossímll ou não, passa a
ganhar foros de fé jurada."

O .sr. Eurico Rezende - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com
multa honra.
O Sr. Eurico Rezende - Trata-se, evidentemente, do crime que maior emoção
provocou em Brasília, e delito que também teve repercussão em todo o País e,
possivelmente, até no exterior. Tive
oportunidade de manter contato com as
autoridades e verifiquei que as investlgacões foram severas, hábeis, profundas
e ·permanentes. Quando circulou por
Brasília o boquejo malicioso a que faz
referência a nota reproduzida por
V. Ex.8 , o assunto galgou o Congresso
Nacional, onde se organizou até uma
Comissão de Inquérito. Essa Comissão
de Inquérito, com a finalidade de apurar
o uso de tóxicos, no Bras!l, procurou
também inquirir as autoridades - eu
assisti a mais de uma reunião desse Colegiada sobre ·O caso específico dessa pequena vítima - e as explicações dadas
pelo Chefe de Polícia local, pelo Delegado encarregado do inquérito e por outra
autoridade presente, demonstraram cabalmente que a Polícia não praticou um
ato sequer de favorecimento. É lamentável não se tenha chegado à autoria do
crime. Todos nós fazemos votos para
que as investigações prossigam e alcancem o resultado desejado, que é a entrega. do criminoso ou criminosos à Justiça,
para sofrerem as iras do Código Penal.
A conduta das autoridades, nesse episódio, foi !senta, completa)llente isenta e
fora de qualquer suspeita.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex."
Continuo a ler o comentário que responde ao nobre Senador Eurico Rezende.
Diz o seguinte:
"O mutismo das autoridades policiais está concorrendo para essa
boataria, da qual elas são as próprias vitimas. A autoridade ganha
reputação de eficiência ao propalarse que descobriu o criminoso ou criminosos, ou criminoso e cúmplices.
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-100chama assistencial determinada pela
Chefia do Executivo, desvelou-se
nesse atendimento, envolveu-se tanto e por demais no coração de todos
os companheiros que será bem difícil esquecer tanto bem que nos dedicou e prodigalizou. Nesta oportunidade em que editamos este Boletim,
queremos, publicamente, externar
nosso profundo reconhecimento ao
grande homem público que tanto
prestigiou as entidades sindicais,
seus dirigentes, e com isso, todos os
trabalhadores. Nossa recordação será
permanente, nossa gratidão eterna e
nossas palavras finais de imenso reconhecimento pelos grandes momentos com que nos dotou em sua administração, sempre prestigiando com
sua presença querida e inteligência
brilhante os nossos conclaves, os nossos festejos, os nossos ágapes, as nossas solenidades. A figura do Ministro
Júlio Barata ficará em nosso coração, e, embora ausente do cargo,
nunca ficará deserto do cora cão daqueles a quem tanto serviu, e"m tantos e longos anos de atividade profícua e fecunda, com esforço e dedicação, mas sem fatigar-se de fazer
o bem.
Presidente Emílio Garrastazu Médici
e Ministro Júlio de Carvalho Barata,
este adeus não é definitivo, pois haveremos por muitas vezes de nos encontrar, em vários e diferentes lugares, já que não renunciaremos, jamais, ao prestígio e apoio que a autoridade moral e bondade infinita de
ambos podem proporcionar aos trabalhadores em seus momentos de dificuldades.

o nosso eterno e inextinguível reconhecimento, Presidente Médici e Ministro Júlio Barata, em nome dos comerciários da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo. - Laureano
Alves Baptista, Presidente da Federação dos Empregados no Comércio dos Estados da Guanabara, Rio
de Janeiro e Espírito Santo."
Como disse, Sr. Presidente, trata-se de
um pronunciamento que conforta os governantes que deixam seus postos dentro
dos quadros da Revolução Brasileira e
serve, também, de estímulo àqueles que
se preparam para, através do exercício
de suas futuras funções, servir com a
mesma dignidade, com a mesma honradez c com a mesma eficácia, o Brasil

grande dos nossos dias e maior ainda
do nosso futuro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo do General Emílio
Garrastazu Médici está vivendo seus últimos dias. Assinalou-se, sem dúvida, por
grandes empreendimentos na área econômica, sobretudo, mas não deu remédio
à contradição dolorosa entre o ritmo de
desenvolvimento global do País e os níveis salariais, bem como entre a célere
ascensão do custo de vida e o baixo poder aquisitivo da nossa população.
Essa contradição não se atenuou, antes se agravou com o passar do tempo e
se foi agravando dia a dia no Governo
que está para terminar.
S. Ex.a confiou por demais nos seus
técnicos, nos seus peritos e econômicofinanceiros, que não o puseram ao par
do que estava realmente acontecendo
preferindo falar de pr<Jjetos-impacto, dé
milagre brasileiro, usar hipérboles assim
exibindo índices de prosperidade e ocul~
tando a face negativa de uma política
certa em seus lineamentos gerais, mas
contaminada pelo ufanismo, pai do desencanto e da frustração.
Quem tentou dizer a verdade - "a verdade por mais que ela nos doa", como
reclamava textualmente o Presidente
Médici - acabou sobrando nos concílios
governamentais ou do Ministério mesmo, como no caso do Professor Luiz Fernando Cirne Lima, no grito de alma que
foi a sua concisa e incisiva carta de renúncia.
Não se venha dizer, agora, Sr. Presidente que, estamos criticando um Governo no ocaso, pois nas ocasiões oportunas ocupamos esta tribuna para apontar ao ilustre General Emílio Médici, que
sempre mereceu o nosso respeito, os desvios e contradições na execução de sua
política de desenvolvimento.
O Sr. Eurico Rezende honra com um aparte?

V. Ex.n me

O SR. DANTOM JOBIM- Com prazer,
dentro de um minuto.
Trouxemos para este plenário o expressivo depoimento do jovem ex-Ministro da Agricultura, que podia ter sido
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completado com a entrevista que concedera à revista Ccres, das Nações Unidas,
dedicada a estudos de alimentação e
agricultura.
Nessa entrevista já dizia com desusada franqueza o Professor Cirne Lima:
"Sem dúvida, estamos obtendo excelentes resultados em matéria de
crescimento econômico, mas não podemos dizer o mesmo sobre o desenvolvimento do País. Crescimento
econômico é o aumento de bens e
serviços colocados à disposição da
população e podem ser representados pelo simples aumento quantitativo da renda per capita sem revelar
as características estruturais da
economia, principalmente em seus
aspectos qualitativos."
"O desenvolvimento, por outro lado
- prossegue o Professor Cirne Lima - significa implicitamente uma
melhora econômica, promovendo
uma melhor distribuiçã.o e redistribuição da renda nacional e regional.
"Do moeu ponto de vista, - dele, do
ex-ministro, quando ainda Ministro
- não demos suficiente atenção aos
aspectos sociais do nosso desenvolvimento durante os últimos anos,
pois tínhamos uma premente necessidade de <:·Onsolidar o crescimento econômic·o mediante um modelo que nos permitisse sair da
estagnação e assegurar a continuidade da renda nacional. Mas essa
politica deve ser gradativamente
modificada durante os próximos
anos. Isso para mim - dizia ele,
manifestando a sua esperança, infelizmente frustrada, - é muito
claro.
"Nosso problema é harmonizar uma
taxa de crescimento de 9 por cento
ao ano com uma significativa melhora na distribuição da renda. Precisamos aumentar rapidamente o poder aquisitivo d•e toda a população
brasileira e não só de uma limitada
minoria. Precisamos criar empregos
para aumentar a eficiência de nossa
produção rural e melhorar as condições sociais de uma grande parte
da população, por melo de maiores
oportunidades educacionais e melhores condições de vida.
"Admito até que seria melhor reduzir" - quem diz é o Professor Clrne Lima - "a porcentagem de cres-

cimento anual, para 7 ou 8 por cento,
por exemplo, e distribuir melhor a
renda - e conseqüentemente dar
um Impulso maior ao desenvolvimento - do que manter a taxa de
9 por cento ou mesmo aumentá-la,
sem ter uma melhora significativa
n~.s condições sociais. Estamos decididos a enfrentar esse deságio e ir
adiante. Creio que a posição do nosso Governo é não deixar o rio correr
direto para o mar, mas levar a água,
Nosso Pais é tão grande e tão potencialmente rico que estou convencido de que encontraremos o caminho."
Esta foi uma longa citação, sem dúvida, que eu não costumo fazer nos meus
discursos, mas julguei muito oportuna,
porque não vi, ainda, reproduzida nesta
Casa, nem no Congresso. Encontrei-a
através da leitura de um dos últimos
números do ano que passou, dessa revista das Nações Unidas, dedicada a;os problemas de alimentação e da agricultura.
Mas ouvirei C·Dm prazer o aparte do meu
amigo, Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico RC'l:ende - Obrigado a
V. Ex.a Eu me permito r•etificar o conceito de ufanismo, que no dizer de V.
Ex.a, caracterizou, vem caracterizando o
Governo do Presidente Médici. Absolutamente! Nunca o Chefe do Governo
deixou de adv•ertir a Nação de que os
.caminhos para o seu reerguimento eram
longos e ásperos. Em segundo lugar,
num País de dimensões continentais,
ainda em desenvolvimento ou quase subdesenvolvido, não importa que este ou
aquele sete r ofereça resultados negativos,
ou não atenda às solicitações do Poder
Público ou da iniciativa privada. V. Ex.a,
velho jornalista e honrado Senador, sabe
perfeitamente que só s•e julga um governo globalmente. E se eu perguntar à
honradez de V. Ex... se o Brasil avançou
ou regrediu, V. Ex.a responderá que demos muitos saltos à frente. O Brasil,
hoj•e, merece a confiança interna e, mais
do que o respeito externo, merece o louV·Or da imprensa estrangeira, e mais do
que da imprensa estrangeira, de órgãos
de pesquisa e de en tldades de oficialismo internacional, C·omo o Fundo Monetário, que tece louvores ao desenvolvimento valente e audaz da ec.onomia brasileira. A questão da distribuição de
renda é realmente uma tarefa penosa,
que se processa lentamente, mas, muito
já se conseguiu, principalmente o operariado brasileiro, que no passado tinha
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de pesquisa e de entidades de oficialismo internacional, C·omo o Fundo Monetário, que tece louvores ao desenvolvimento valente e audaz da ec.onomia brasileira. A questão da distribuição de
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serviços também. Nós temos trabalhadores brasileiros que recebem até o 20. 0 salário! Não é o 13.0 salário! Porque quando o Ministério do Trabalho entrega uma
bolsa ao trabalhador, para o seu filho,
bolsa em média de trezentos e sessenta
cruzeiros ele está acrescendo mais um
salário. 'conheço famílias de operários
beneficiadas com cinco ou seis bolsas.
Temos aí o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o PIS, que s~o instrumentos vigorosos de distribuiçao de renda.
Mas o que não podemos cont~r é a im:
paciência da honrada Oposiçao. Isso e
que não é possível. o País vai contendo
a injustiça social, mas o Movimento Democrático Brasileiro desejaria resolver a
situação da noite para o dia, num País
de dimensões continentais. E por fim,
meu eminente amigo e brilhante colega
Senador Danton Jobim, estou lamentando ai é que haja uma divergência frontal das palavras d•e V. Ex.a, agora, com
as palavras sempre repetidas do honrado Governador Chagas Freitas, que constantemente enaltece a obra marcante e
reprodutiva do Gov·erno Revolucionário.
O SR. DANTOM JOBIM - Sr. Presidente, o aparte com que me honrou o
nobre Senador pelo Espírito Santo merece uma resposta, embora breve, dentro
dos limites que possivelmente conseguirei respeitar do Regimento Interno, do
ponto de vista do tempo de que disponho
para fazer uma rápida análise como esta,
rápida mas complexa.

S. Ex.a refutou a suposta acusação de
ufanismo que fiz ao Presidente Médlci.
Não fiz nenhuma acusação de ufanismo
ao Presidente Médici. Ess•e ufanismo
corre por conta do aparelho de promoção do Governo. Talvez o próprio Presidente Médici tenha sido influenciado por
ele, porque cada vez que S. Ex." se pôs
em conta to com a realidade, cara a cara,
Sua Excelência teve uma explosão de
sinceridade como aquela durante a ::lUa
viagem ao Nordeste.
Mas não vamos insistir muito nesse
tópico, que, sei, é secundário. Agora,
também, não poderei d•eixar de reconhecer que o Brasil progrediu e progrediu
muito no Governo do General Médici,
como também progrediu, extraordináriamente, em outros Governos da Repúb!lca. v. Ex." tem que tomar os índices do
progresso na relatividade dos recursos
de que dispõem os diversos Governos, na

conjuntura económico-social que eles defrontam.
Rodrigues Alves por exemplo, foi um
dos grandes Presidentes brasileiros. Gilberto Amado, certa vez, declarou que o
Conselheiro Rodrigues Alves, aquela hE'rança da monarquia, tinha sido um ververdadeiro revolucionário no Governo
- fez uma conferência para provar isso.
o Presidente Médici, evidentemente, encontrou o País em um determinado ponto da sua evolução. Naturalmente, enfrentou problemas ingentes, enfrentou
problemas seríssimos e constituiu uma
equipe que procurou solucionar questões
que não mais podiam ser esquecidas ou
mantidas em plano secundário. O papel da Oposição não foi, em nenhum momento, negar que a politica de desenvolvimento do Governo estivesse globalmente errada. Ao contrário - a Oposição sempre prestigiou essa política nas
suas críticas. Lembro-me que aqui, no
senado, o nosso companheiro Franco
Montoro fez análises muito sérias sobre
o Programa de Desenvolvimento do Governo em vários dos seus aspectos, mas
jamais negou que o Brasil estivesse
avançando. O que contestávamos era
que essa política não devesse sofrer correções, que não pudesse _ser revista em
vários pontos, sobretudo a luz da experiência. Não queríamos, evidentemente,
que o Presidente Médici resolvesse todos
os problemas do Brasil da noite para o
dia. Ninguém nunca pediu isso a Sua
Excelência. Sabíamos que o problema de
distribuição de renda era um problema
muito sério, como também sabíamos que
era preciso dar atenção especialíssima a
esse problema, não apenas através de
medidas marginais ao planejamento económico ' mas através
orientação
. de umapara
nova desse
planeJamento,
que s·e
acelerasse essa distribuição de rendas.
Saiu o ex-Ministro da Agricultura do
Presidente Médicl. Inegavelmente o Sr.
Cirne Lima era um jo\"em professor, mas
excepcionalmente dotado para atender
os problemas que lhe foram entregues,
e tão dotado como o jovem e eminente
Sr. Delfim Netto. Entretanto, no confronto entre duas vontades dentro do
Governo, venceu a do Ministro da Fazenda, pelo desejo de não se modificar,
de nenhum modo, a linha que havia sido traçada, pelo desejo de não corrigir
essa linha, no meu modo de ver.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V.
Ex." um aparte?
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referir-me à suposta contradição entre
as minhas críticas e os elogios do Sr.
Chagas Freitas - multo merecidos, aliás
- ao Presidente Médlcl.
O Presidente Médlcl tem sido impecável no seu trato com o Governo da
Guanabara; o Presidente Médici tem
procurado dar ao Governo da Guanabara, sem qualquer espírito de discriminação, pois se trata de Governo emedebista, os recursos ~e que esse Governo necessita, na esfera federal, para prosseguir a grande obra que está realizando.
O Sr. Chagas Freitas só faz justiça ao
Presidente Médici. Isso nada tem, absolutamente, com as críticas que estamos
fazendo, neste momento, à orientação
econômico-financelro-soclal do Governo.
Tenho o maior prazer em dar aparte
ao meu nobre Líder, Senador Amaral
Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Em primeiro
lugar, peço permissão a V. Ex." para responder ao meu prezado amigo, o nobre
Senador Eurico Rezende, dizendo que a
Oposição não é impaciente. O tom com
que V. Ex.a, Senador Danton Joblm, está
falando, demonstra a serenidade com
que a Oposição cumpre a sua incumbência. O nobre Senador Eurico Rezende
tocou num ponto muito importante: a
carta do ex-Ministro C!rne Lima. E agora os jornais mostram o acerto com que
se houve esse antigo Ministro da Agricultura que, por razões que não cabe
apreciar, foi afastado do Governo. Na
ocasião, S. Ex." reclamava maior proteção à pecuária. Tinha toda razão. Hoje,
as jornais publicam notícias de Mato
Grosso, informando que os invernistas,
desanimados com as providências governamentais no ano passado, não estão
dispostos a fazer a compra de gado, o
que significa que, em fim de 1974, no período de entressafra, vamos ter uma crise maior do que a de 1973. Outro ponto:
o Fundo Monetário Internacional sempre criticou a política financeira elo
Brasil, no tocante ao subsídio de alguns
produtos. Neste momento, ainda estamos subvencionando esses mesmos produtos - o trigo e a gasolina - à custa
do Tesouro Nacional", contribuindo, portanto, para provocar um aumento da inflação. Constatando esses fatos, não estamos fazendo crítica apaixonada ao
Governo. Estamos, sim, chamando a
atenção deste Governo, que está acabando, e do futuro Governo para problemas

da mais alta importância para a situação do Pais.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, não posso deixar de agradecer o
aparte que me foi dado pelo Senador
Amaral Peixoto, sem dúvida muito oportuno, e que até veio atualizar uma questão que parecia já repousando nos arquivos, à espera da curiosidade dos historiadores, ou seja, a renúncia do antigo Ministro da Agricultura, o Professor
Cirne Lima.
Hoje - e espero que os meus colegas
me dêem tempo para isso -, hoje quero
tratar de um problema específico: a politica salarial.
O Sr. Eurico Rezende - Antes de ingressar no objetivo principal do seu pronunciamento, permita-me v. Ex.a contrapartear o eminente Líder Amaral
Peixoto.
O SR. DANTOM JOBIM - Lembro a
V. Ex.a que a luzinha vermelha já está
chamando minha atenção sobre o horário. Mas darei, com multo prazer, o
aparte a V. Ex.", mesmo que tenha de
abreviar o meu discurso.
O Sr. Eurico Rezende - Quanto à crise na pecuária, a minha vida pública
habituou-se a assistir a várias delas em
governos diferentes. Volta e meia existe a crise. Naturalmente, a última foi a
mais grave - reconhecemos - que se
verificou no País, por motivos explicados pelos técnicos do Governo. Mas
quando citei a impaciência oposicionista,
não fiz referência ao eminente Senador
Danton Jobim, que é um dos mais pacientes; fiz referência implícita à conduta carbonárla e estentória, por exemplo,
do eminente Senador Franco Montara, à
malícia rendilhada do ex-Líder Senaclor
Nelson Carneiro, principalmente à barulheira de alguns setores oposicionistas
da Casa congênere. Não praticaria, jamais, a injustiça de colocar o Senador
Danton Jobim no plano dos impacientes.
O SR. DANTON JOBIM - Nem o nobre Senador Nelson Carneiro nem o pr·óprio Senador Franco Montara.
O Sr. Eurico Rezende - O nobre Senador Amaral Peixoto vai merecer minha
gratidão, porque focalizou a questão dos
subsídios para o trigo e para a gasolina.
A regra geral na política econômica do
Governo, desde 1964, é acabar com os
subsídios. No entanto, não foi possível
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relação ao petróleo e ao trigo, porque, se
tais subsidias desaparecessem, o preço
desses dois produtos adquiriria dimensões espaciais neste País, oferecendo
grande banquete à honrada Oposição.
O SR. DANTON JOBIM -

gado pelo aparte de V. Ex.n.

Muito obri-

Mas o que eu queria era ferir aqui um
tema de grande atualidade e que tem
íntima conexão com o problema da distribuição de renda. Não há outro que o
tenha de modo mais estreito. Eu me refiro, evidentemente, à política salarial.
E queria até citar outros autores e não
apenas o ministro demissionário. Eu
queria também citar alguém que está
com cheiro de santidade para mostrar
minha c!lmpleta isenção.
Em discurso pronunciado em fins d::t
última Sessão Legislativa, mostramos que
os ganhos da produtividade nã!l são adicionadüs de modo justo aos salários, na
hora de reajustá-los.
E fomos buscar o testemunho de um
de nossos mais festejados economistas,
um dos astros da nova geraçãü.
Quem
O Sr.
haveria
governo

era esse economista?
Mári!l Henrique Simonsen que
de ser o Ministro da Fa21enda do
prestes a instalar-se.

Em seu livro "Brasil 2.000", mostra ele
que, no períüdo revolucionário, objetivou-se intimamente a estabilização pela
média e não pelos picos. A •expressão é
de S. Ex."
"Esses aumentos, ou melhor, reajustes pela média, considerariam, em princípio, os aumentos vegetativos da produtividade".
Eis como o professor Simonsen esclarece a questão:
"Isso exigia o abandono do critério
tradicional de re.aj ustar salários
proporcionalmente ao aumento do
custo de vida desde a última revisão, critério que implicava simplesmente na recomposição do pico prévio de poder aquisitivo".
Esta política implicava em, segundo a
Circular n.o 10, de 19 de junho de 1964,
do Gabinete Civil:
1. restabelecer o salário médio
real dos últimos vinte e quatro me-

ses anteriores ao mês do reajustamento;
2. acrescentar ao salário médio
real a taxa de aumento da produtividade;
3. adicionar metade da inflação
programada (resíduo Inflacionário);
4. somente realizar revisões salariais com um prazo mínimo de um
ano.
Tais normas seriam transpostas, logo
a seguir, para o Decreto n. 0 54.018, de 14
de julho de 1964.
Segundo o professor Mário Henrique
Simonsen, essa política não chegou a ser
aplicada em 1964. No ano seguinte, porém, "o cálculo de novo salário mínimo
- escreve o Professor - se baseou na
rigorosa aplicação da fórmula, que foi
estendida aos demais reajustes em dissídios e acordos coletivos pela Lei 4. 727".
Acompanhando a análise do futuro
Ministro, vemos que em 1966, as normas
salariais se revestiram do maior rigorismo, da maior austeridade na linguagem dos economistas tendo havido a
unificação dos coeficientes empregados
para o cálculo da média re.al dos salários anteriores. Mais ainda, neste ano
de 1966, a inflação estimada para os reajustamentos foi fixada em 10%, quando
o custo de vida na Guanabara, neste
mesmo ano, atingia, segundo a Fundação Getúlio Vargas a 41,2%.
Reconhece o Sr. Simonsen que a subestimativa do resíduo inflacionário
provocou - textual - "a queda do poder aquisitivo real de um bom número
de classes trabalhadoras".
No Governo seguinte - depõe o autor
que estamos citando e que a esta altura
já é um best-seller - "o máximo a que
se chegou foi à revisão do resíduo inflacionário aplicável na fórmula dos reajustes (e que ainda continuou subestimado, apesar da revisão); e a um pequeno corretivo na fórmula, destinado a
compensar as subestimativas do resíduo".
Voltemos agora ao nosso pronunciamento anterior para referirmo-nos à relação aumento da produtividade - salário mínimo.
Embora fixado em 1964 o critério de
absorção, nos salários, de tal aumento,
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dos que eu receava que V. Ex." tivesse
uma cãibra facial.

Os anos de 1964 e 1965 foram de proO SR. DANTON JOBIM - Tenho que
dutividade zero. A seguir, embOra pe- · correr porque os apartes são muitos.
quena, a taxa de .aumento da produtiO Sr. Eurico Rezende - O Sr. Senador
vidade per capita (aumento do Pm menos o crescimento populacional) eleva- Franco Montoro já explorou esse negócio também da correlação do Produto
se em 1966 e 1967.
Interno Bruto com o salário, para achar
Em 1968, porém, muito embora o au- que o Governo está mandando pagar
mento do Produto Interno Bruto per ca- menos.
pita, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tenha sido de 6,2%, o valor .atriO SR. DANTON JOBIM -Era verdade.
buído para ser adicionado aos salários,
O Sr. Eurico Rezcnde - É que o Sr.
pelo Ministério do Planejamento, foi
Senador
Franco Montoro fez um cálculo
apenas de 2%.
à maneira doméstica, porque S. Ex.a tem
O quadro que exibimos, então, da tri- uma tabuada cativa para apreciar o
buna, abrangendo dados de 1962 a 1972, comportamento, para medir, avaliar o
nos mostra que ,a taxa de produtivida- comportamento do Governo. Existe Prode vem sendo fixada muito abaixo do duto Interno Bruto, e existe Produto Incomportamento da economia. E de modo terno Bruto líquido!
arbitrário, pois a fixação correspondente
aos anos de 1970, 1971 e 1972 é idêntica,
O SR. DANTON JOBIM - Evidente.
enquanto, de outro lado, o Produto InO Sr. Eurico Rezende - O que Importerno Bruto per capita cresce a taxas
ta para o cálculo do resíduo ou da taxa
diversas, entre 6,4 e 8,2% ao ano.
de produtividade é o Produto Interno
Na ocasião, exibimos um quadro que Liquido. No momento em que a Nação
não repeti aqui, para não tomar tempo. recebe, por exemplo, um grande quanAfora isso, o resíduo inflacionário foi titativo de máquinas ou um empréstimo
fixado abaixo da realidade, segundo o muito grande, então, faz-se o cálculo Professor Mário Henrique Simonsen. É isso é um bem que o País tem, mas não
exato que, a partir de 1968, foi estabe- se deduz aquilo que tem a pagar. Enlecida a correção. Mas só a partir daí, tão, o que Importa para esse efeito é
Sr. Presidente, as quedas anteriores ja- apurar o Produto Interno Líquido e não
mais foram recompostas. De tal modo o Produto Interno Bruto e V. Ex.a veque, numa comparação entre os salários rifica que a opinião do futuro Ministro
mínimos existentes em 1964 nos princi- Mário Henrique Simonsen briga com as
pais centros do pais, dentre eles a Gua- assertivas do eminente Senador Franco
nabara, e os de 1972, ,acusava ainda uma Montoro. S. Ex.a disse que tem havido
pequenas oscilações - e essas osciladistância de 10%, aproximadamente.
ções existirão .sempre! O custo de vida
Ora, uma brecha deste nível é de na Guanabara tem um índice, em Brapreocupar realmente, quando se sabe que sília tem outro. Brasília, por exemplo,
o salário mínimo é o que mais sofre as obviamente não é uma cidade socialispressões altistas, sendo mesmo ínfimo ta mas uma cidade socializada e concorpara satisfazer às mínimas necessida- re vitoriosamente com alguns setores de
des do custo de vida.
preços de São Paulo e da Guanabara. O
O Sr. Eurico Rczende - V. Ex." per- que importa é verificar globalmente a
elevação do custo de vida, porque os ínmite um aparte?
dices não são fixados pela .ascensão do
O SR. DANTON JOBIM - Pediria a V. custo de vida, setorlalmente, considerada
Ex." que fosse multo breve porque es- cidade por cidade; é globalmente.
tou exatamente terminando para atenO SR. DANTON JOBIIH - Quando o
der à luz vermelha, acesa com insistênGoverno divulga.
cia pelo nosso benigno Presidente.
O Sr. Eurico Rczcndc - O que imporO Sr. Eurico Rczcndc - O Impiedoso
DETRAN da Mesa! Até é bom, é saudá- ta é saber qual é o Produto Interno Lível pata V. Ex." eu interromper porque quido, porque, se estamos devendo alnote! que V. Ex." ficou num maneja- guma coisa das conseqüências desse promenta de dados técnicos tão complica- duto, ele não é líquido; é bruto! Tem-
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cãibra facial, manejando esses dados
como V. Ex.n Mas a explicação dada pelo Governo e pelos economistas que têm
boa metodologia de comunicação é essa.
Verificamos que a contenção salarial é
um instrumento vigoroso de salvação nacional. Veja V. Ex.n se não houvesse a
contenção salarial! Porque, no fundo da
consciênela dos homens responsáveis do
:MDB, só podem existir aplausos para essa medida. Antigamente, na época não
de governos anteriores- que os tivemos
bons e honrados, como os de Getúlio
Vargas, Eurico Dutra, Juscelino Kubltschek - porém de um mais recente, no
período de decomposição nacional, que
foi o Governo do Sr. foão Goulart, o
funcionário público fazia um movimento
de reivindicação salarial. O Presidente
da Federação dos Funcionários comparecia ao gabinete do Presidente da República e este lhe perguntava de quanto
precisavam para viver? Um aumento de
70%. Então, o Chefe da Nação autorizava o aumento. Hoje, é diferente: o Presidente da República pergunta ao MInistro da Fazenda quanto a Nação pode pagar ao funcionário. - O Governo
pergunta à empresa privada quanto ela
pode pagar, no mínimo, aos seus empregados. Esta, a política séria, porque, fora dai, é apenas demagogia.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, vou terminar, embora tenha que
dar uma rapidísslma resposta ao nosso
eminente colega. Não haverá tempo, evidentemente, para responder a todo· o seu
aparte. Aliás, uma parcela dele se destina ao nosso eminente companheiro
Fr.anco Montoro, e quando S. Ex." estiver presente, provavelmente, tratará do
assunto. Quanto à outra parcela, que me
poderia dizer respeito, declaro ao nobre
Senador Eurico Rezende que, jornalista
que eu era na ocasião, jamais pactuei
com esses métodos demagógicos e condenei sempre esses processos irresponsáveis.
O Sr. Eurico Rezcnde - Perdão! V.
Ex.n nunc.a imagine que eu tenha sequer
insinuado Isso. V. Ex.n é um dos homens
mais serenos e honrados da vida pública
brasileira.
O SR. DANTON JOBIM- Termino, Sr.
Presidente, frisando que essa contradição entre um país rico, habitado por

um pcvo pobre, entre um país que va!
bem e um povo que vai cada vez pior, é
precisamente o que temos denunciado,
sem que a tecnocracia nos queira ouvir, e
deixe de interpor-se entre nós e o Presidente Médici que, infelizmente, vai encerrar o seu Governo sem corrigir a linha
da sua política econõmico-financeira naqueles pontos que provaram ser realmente um obstáculo a uma política justa de
distribuição da riqueza.
Nossa esperanç.a é que o novo Presidente e seu Ministro da Fazenda, que
tão lúcido se mostrou na análise da política do seu antecessor, como vimos,
há pouco, pelas citações que fiz, corrijam as distorções de uma politica que
tende ao desenvolvimento global, mas
exagera ,a parcela de sacrifício do povo
que vive de salário, aumentando, assustadoramente, a desigualdade social neste País. Tenho dito. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as primeiras declarações que a Imprensa divulgou, partidas do futuro titular da Pasta dos
Transportes, General-de-Exército Dirceu
Alves Nogueira, emprestaram especial
destaque à questão do sistema nacional
de transporte por ferrovias, cujo desenvolvimento, muito justamente, encareceu.
O problema é de grande importância
e atualidade, tendo sido objeto da maior
preocupação por parte da administração
que está prestes a se encerrar, legando
à Nação um extraordinário acervo de
obras, cujo símbolo será, sem dúvida, a
ciclópica Ponte Presidente Costa e Silva,
que liga as cidades do Rio de Janeiro e
Niterói.
Testemunho dessa observação é o critério que orientou a redação do capítulo
pertinente da Mensagem que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
encaminhou, de acordo com o art. 81,
XXI, da Constituição Federal, ao Congresso Nacional. Nele se verifica que,
após a sucinta exposição dos objetivos
da Política de Transportes, mereceu precedência o setor de transporte ferroviário.
Nas considerações relativas a esse setor, registra o documento que "no s!ste-

r

•
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de 5 . 000 km de linhas e erradicados
mais de 1. 500 km. O transporte de carga geral cresceu 13% em relação a 1970.
Merece especial destaque o plano qü!nqüenal ferroviário 1974178 aprovado em
1973, com recursos de Cr$ 4.289.200,00
para 1974." Adiante, assinala a Mensagem: "No setor ferroviário, o periodo
1970/74 marca o prosseguimento da sua
recuperação dentro da economia nacional, com implantação de modernas técnicas empresariais, e com obras de excepcional Importância na infra-estrutura dos transportes."
"Dentre os resultados obtidos em 1973
destacam-se: transporte de 14.200 milhões de t/km, o que representa um
acréscimo de 13,5% em relação a 1970
e de 70% em relação a 1963; densidade
de tráfego na RFFSA de 571.400 t/km,
refletindo a elevada movimentação da
carga acima citada, bem como o acerto
da politica de melhoramentos de via
permanente e de erradicação dos ramais
ant!econômicos."
Revela ainda a Mensagem presidencial que, no período, foram, no setor,
através da RFFSA e do DNEF, investidos aproximadamente Cr$ 6 milhões.
Animado pe!!IJS perspectivas acima
mencionadas, venho, desta tribuna, manifestar meu apoio à politica de transportes que se anuncia, qual seja a de
fortalecimento, em extensão e produtividade, do setor ferroviário brasileiro.
Por tudo isso, é hora - é bem a hora
- de, em nome de Santa Catarina, solicitar a atenção do Poder Executivo, especialmente do Ministério dos Transportes, para a ligação ferroviária ItajaáBlumenau-Ponte Alta - (EF-116) Vale do Rio do Peixe, incluída no Plano
Nacional de Viação - Lei n.0 5.217, de
lO de setembro de 1973. Essa estrada
virá substituir, em parte, a Estrada de
Ferro Santa Catarina, cuja operação foi
suspensa mas que, até o presente, não
teve sua extinção oficializada. Sua Inclusão no Plano de Viação Nacional deveu-se à emenda apresentada, na Câmara, pelo nobre Sr. Deputado Abel
Av!la, com o apoio de toda a Bancada
de meu Estado, e aprovada, sem restrições, naquela Casa e no Senado.
A medida repercutiu intensamente
em Santa Catarina, notadamente no

Vale do Itajaí e nas regiões serrana e
do Oeste.
A propósito recebi, do exemplar cidadão de Blumenau, Sr. Ingo Her!ng, grande industrial e Vereador à Câmara Municipal daquele município por cerca de
20 anos, sugestão para o traçado da ferrovia, de modo a que se faça sua interligação com a estrada São FranciscoPorto União, através de ramal que ligue
a cidade de Guaramirlm à cidade de
Blumenau. Por outro lado, lembra o
Ilustre catarinense a conveniência de,
no trecho Blumenau-Indalal, ser abandonado o antigo traçado para que a estrada suba o Vale pela margem esquerda do rio Itajaí-Açu, para daí subir o
degrau da Serra Geral até atingir, no
Planalto, o Tronco Principal Sul. Para
melhor esclarecimento da proposta, Sr.
Presidente, permito-me incorporar ao
meu discurso croquis que a explicita.
Nesse croquis, ainda há referência a
uma futura ligação de Itajaí-Florianópolis-Imbituba, por ferrovia, um velho
sonho do Estado de Santa Catarina.
Essa via de transporte é vital para a
economia catar!nense, pois será o melo
mais adequado para que a grande produção agro!ndustr!al das regiões serrana, do Vale do Rio do Peixe e do Oeste
catarinense chegue aos mercados consumidores.
Por outro lado, a interligação proposta será o instrumento indispensável ao
bom e pleno aproveitamento dos dois
grandes portos catarinenses da região
Norte: Itajaí e São Francisco do Sul.
Eis as razões, Sr. Presidente, que me
fazem, desta tribuna, solicitar ao Poder
Executivo as necessárias providências no
sentido de, em obediência ao Plano Nacional de Viação, que o Congresso Nacional discutiu e votou na Sessão Legislativa de 1973, restabelecer e concluir
a ligação ferroviária 487 Itajaí-Blumenau-Ponte Alta - (EF-116) - Vale do
Rio du Peixe, na extensão de 460 km,
completando-a, ainda, para aumentar
seu significado integrador, com a Interligação à Estrada São Francisco-Porto
União.
Santa Catarina reclama essa obra como medida de justiça e melo Indispensável à perfeita circulação da riqueza
criada por sua nobre gente. (Muito bem!
Palmas.)

-108-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSENHOR SENADOR ANTôNIO CARLOS EM SEU DISCURSO.

INGO HERlNG
SUGESTÃO

TRAÇADO

E.F.S.C.

S, FRANCISCO 00 SUl.

JO!NVIL E

-.1

<r

0

Vlt.A

ITOUPAVA

~

:

PONTE

INOAIAL

NO

LOCAl.

- - - - BEt.CHIOR OE BAIXO
•

.

BLUMENAU

LIGAÇÃO COM

o TPS

\

t.INHA

ANTIGA A

SER ABANDONADA

ITAJA(

\

\
\

1

FLORI ANÓPOLIS

I
I
...

IMBITUBA

..r
-109Comparecem mais os Srs. Sena- ao art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 389, de 26
de dezembro de 1968, que dispõe sobre
dores:
os efeitos pecuniários decorrentes do
José Gu!omard - José L!ndoso trabalho em condições de Insalubridade
Clodom!r M!let - Fausto Castelo- · e de per!culos!dade, a fim de ser feita
Branco - Petrôn!o Portella - Hel- na Sessão de 28 de março de 1974.
víd!o Nunes - Virgílio Távora Sala das Sessões, 7 de março de 1974.
Waldemar Alcântara- Wilson GonGuido Mondin.
çalves - D!narte Mariz - Domíc!o
Gond!m - João Cleofas - Wilson
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Campos - Amon de Mello - Lu!z De acordo com a deliberação do PlenáCavalcante - Teotôn!o VIlela rio, a matéria figurará na Ordem do Dia
Ruy Santos - Carlos L!ndenberg da Sessão de 28 do corrente.
João Calmon - Vasconcelos Torres
Item 2
- Benjamin Farah- Gustavo Capanema - José Augusto - MagaDiscussão, em primeiro t u r no
lhães Pinto - Franco Montoro
(apreciação preliminar da constituOrlando Zancaner - Benedito Fercionalidade, nos termos do art. 297
reira - Em!val Calado - Os!res
do Regimento Interno), do Projeto
Teixeira - Fernando Corrêa de Lei do Senado n.0 93, de 1973, de
Italív!o Coelho - Saldanha Derz! autoria do Sr. Senador Benjamin
Acc!oly Filho- Mattos Leão- Ney
Farah, que permite o abatimento,
Braga.
nas declarações de Imposto de Renda, de 50% das importâncias pagas
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) pelos
contribuintes a título de aluEsgotado o tempo destinado ao Expeguéis
res!denc!a!s,
tendo
diente.
PARECER, sob n.0 689, de 1973, da
Passa-se à
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.
ORDEM DO DIA
Em discussão o projeto quanto à consItem 1
titucionalidade. (Pausa.)
Discussão, em primeiro turno, do
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
Projeto de Lei do Senado n.0 107, discuti-lo, vou encerrar a discussão.
de 1973 de autoria do Senhor Senador Ántôn!o Carlos, que dá nova (Pausa.)
redação ao art. 3.o do Decreto-Lei
Está encerrada.
n.o 389, de 26 de dezembro de 1968,
que dispõe sobre os efeitos pecuniáEm votação.
rios decorrentes do trabalho em conOs Srs. Senadores que o aprovam queidições de Insalubridade e de per!ram
permanecer sentados. (Pausa.)
r!culos!dade, tendo
PARECERES, sob n,os 733 e 734, de
Rejeitado.
1973, das Comissões
O projeto será arquivado.
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jur!d!c!dall: o seguinte o projeto rejeitado:
de; e
- de Legislação Social, favorável.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Sobre a mesa, requerimento que vai
N.o 93, de 1973
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
Permite o abatimento nas declaÉ lido e aprovado o seguinte:
rações de Imposto de Renda, de 50%
das importâncias pagas pelos conREQUERIMENTO
tribuintes a título de aluguéis resi•
N.o 6, de 1974
denciais.
Nos termos do art. 311, alínea c, do
o Congresso Nacional decreta:
Regimento Interno, requeiro adiamento
Art. 1.0 - ll: a pessoa fisica autorlzad~:o
da discussão do Projeto de Lei do S~
a
abater, na declaração de rendimentos,
nado n.o 107/73, que dá nova redaçao

-11050% das importâncias pagas a título de
aluguéis residenciais.
Art. 2.0

O Poder Executivo regulamentará a execução da presente lei, fixando as condições e a comprovação do
abatimento.

Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4.0

-

em contrário.

Revogam-se as disposições

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Ainda há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Ney Braga. (Pausa.)
S. Ex. 11 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamin Farah. (Pausa.)
S. Ex. 11 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a presente Sessão, designando

para a Sessão Ordinária de amanhã, 8
de março de 1974, 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
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. 0 816, de 1973, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do
vencido.
2

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 79, de de 1973,
de 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.0 624, de 1973, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade e no
mérito, pela aprovação com a emenda que apresenta de n. 0 1-CCJ (votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos Llndenbergl.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e

55 minutos.)

I

5.3 Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
enn 8 de r.narço de 1974

I

PRESIDi':NCIA DO SR. PAULO TORRES

i

I

I
I
I

II
I

As 14 horas e 30 minutos acham.
se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto sena - José Guiomard
- Geraldo Mesquita - Flávio Br!tto - José Lindoso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Milet- José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes Virgílio Távora - Luis de Barros Ruy Carneiro - Luiz CavalcanteAugusto Franco - Lour!val Baptista
- Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - Amarar Peixoto - Paulo Torres - Benjamin Farah - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Benedito Ferreira - Ney Braga Celso Ramos - Daniel Krleger Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 35 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. L -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
- N.0 1, de 7 de março de 1974, comunicando a sanção e encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n. 0 25/73 (n. 0 2.267/70 na Casa
de origem), que "altera a redação de
dispositivos do Decreto-Lei n. 0 1. 000,
de 21 de outubro de 1969, que dispõe
sobre a execução dos serviços con0

cernentes aos registras públicos estabelecidos pelo Código Civil e legislação posterior".
(Projeto que se transformou na Lei
n.0 6. 015, de 31-12-73.)
- N. 0 2, de 7 de março de 1974, comunicando a sanção e encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n.o 58/73 (n.0 1.457/73 na Casa
de origem), que "altera dispositivos
do Decreto-Lei n.0 1.004, de 21 de
outubro de 1969, que instituiu o Código Penal".
(Projeto que se transformou na Lei
n.0 6. 016, de 31-12-73.)
- N. 0 3, de 7 de março de 1974, comunicando a sanção e encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n.o 85/73 (n. 0 1.594/73, na Casa
de origem), que "altera a Lei n.0 5. 662,
de 21 de junho de 1971, que transforma o Banco Nacional" d-o DesenvolVimento Econômico (BNDE) em empresa pública e dá outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei
n.o 6. 000, de 18-12-73.)
- N.o 4, de 7 de março de 1974, comunicando a sanção e encaminhando autógrafo d-o Projeto de Lei da Câmara
n. o 56/73 (n. o 1. 346/73, na Casa de
origem), que "retifica, sem ânus, a
Lei n.O 5.847, de 7 de dezembro de
1972, que estima a receita e fixa a
Despesa da União para o exercício
financeiro de 1973".
(Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6. 012, de 27-12-73.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

o Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa projetas que serão lidos
pelo sr. LO-Secretário.

·-
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PROJETO DE LEI DO SENADO

N. 0 5, de 1974
Altera a redação do art. 84 do
Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 84 do Código Penal
(Decreto-Lei n.O 1. 004, de 21 de outubro de 1969), renumerado para 83 pela
Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de
1973, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 83- ........................ .
I - o condenado a pena privativa
de l!berdade por crime praticado
com abuso de poder ou violação de
dever inerente à função pública;"
Art. 2. -Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
0

Justificação
Trata-se da aplicação da pena acessória de perda da função pública.
O projeto restabelece exatamente a
redação constante do Código Penal de
1969, onde está escrito:
"Art. 84 - Incorre na perda de função públ!ca:
I - o condenado a pena priva t!va
de liberdade por crime praticado
com abuso de poder ou violação de
dever inerente à função pública;"
Por sua vez, o dispositivo era mera
reprodução do Código de 1940, conforme
se vê do seu art. 68.
A Lei n. 0 6.016 suprimiu a referência
ao crime praticado com abuso de poder,
a fim de que, nessa hipótese, não seja
apl!cada a pena acessória de perda da
função pública.
Por isso, neste passo, a Lei n.0 6. 016
representou um retrocesso no aprimoramento do exercício da função pública
e da garantia aos direitos individuais.
Aliás, além de retrocesso, a redação
dada ao art. 83 configura contradição
com a própria Lei n.o 6.016, cujo art.
401 ressalvou expressamente, para não
ser revogada, a legislação sobre os delitos de abuso de poder.
Essa legislação é especial e está consubstanciada na Lei n.o 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, votada pelo Congres-

so e sancionada pelo presidente Castello
Branco.
Esse diploma legal, um dos mais importantes para garantia dos direitos civis, está em pleno vigor. Regula o direito de representação assegurado pela Lei
Maior e o processo de responsab!lidade
administrativa, civil e penal, nos casos
de abuso de autoridade, que são devidamente especificados (arts. 3.o e 4.0). O
art. 6. 0 comina sanções administrativa,
civil e penal.
Na parte que ora nos interessa, a Lei
n. 0 4.898 assim dispõe:
"Art. 6.0 - O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal.
o o •••••••••• o •

§ 3.o -

o ••••••••• o •••••••••••

A sanção penal será aplicada
de acordo com as regras dos arts.
42 a 58 do Código Penal e consistirá em:
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabilitação
para o exercício de qualquer outra
função pública por prazo até três
anos.
Art. 4.0 - As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.
Art. 5.0 - Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser comlnada a pena autónoma ou acessória de não
poder o acusado exercer funções de
natureza policial ou m!l!tar no município da culpa, por prazo de um
a cinco anos."
Essa Lei é de suma importância para
garantia das liberdades civis no Brasil,
que constituem o fundamento do próprio regime democrático. Não pode haver democracia sem liberdades civis.
Isto é vál!do não só para o nosso País,
como para os demais. Ninguém pode esquecer a Importância para a democracia
americana do norte da votação da Lei
dos civil rights, em 1964, já após a morte do grande Presidente Kennedy, mas,
evidentemente, como conseqüência da
filosofia política que orientou o seu governo.
Entre nós, ninguém melhor que Oliveira Viana estudou esse problema, co-
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"Garantir a liberdade civil ao povomassa: eis o problema central da
organização democrática do Brasil.
Temo-nos, entretanto, descurado
disto, temos relegado este problema
para o segundo plano, preocupados,
como vivemos - à maneira dos Ingleses -, com a liberdade politica.
Esquecemo-nos de que jamais poderemos realizar essa regeneração da
nossa vida politica, com que sonhamos, sem termos garantido, previamente, aos cidadãos do povo-massa
estas liberdades da vida privada. E
o aspecto mais urgente deste problema é assegurar estas liberdades
contra o arbítrio das autoridades
públicas - .principalmente as autoridades locais." (Op. cit. 1949, vol. II,
p. 228.)
Evidentemente, um quarto de século
depois de serem escritas essas palavras,
as condições e circunstâncias mudaram.
Diríamos, mesmo, que a precariedade de
garantia dos direitos civis se agravou
com a hipertrofia do Poder Executivo e
a abolição do babeas corpus nos .casos
de segurança nacional. Desapareceu a
segurança Individual do cidadão.
Daí, a Importância da emenda para
que figure, entre as penas acessórias, a
perda da função pública para o condenado por crime praticado com abuso de
poder, como, aliás, estava escrito no art.
84 do código promulgado .pela Junta Militar (Decreto-Lei n.0 1. 004, de 1969).
Isto mostra que foi verdadeiramente
um lapso do Congresso a aprovação da
emenda que resultou na nova redação.
Por outro lado, como argumenta o
Ilustre j ulz carioca Carlos Alberto de
Bulhões Mattos, autor da sugestão ora
convertida em projeto:
"Praticar um delito com violação de
dever inerente à função pública não
é a mesma coisa que praticá-lo com
abuso de poder. Há uma gama de
situações, que configuram violação
de dever, e uma série de fatos outros que só caracterizam abuso de
poder, como está Inequívoco no art.
4.o da Lei n.0 4.898/65."
As razões até agora expostas mostram
a relevância da matéria e justificam
plenamente o projeto.
Sala das Sessões, em 8 de março de
1974. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.0 6.016, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1973
••••••• o ••• o •• o ••••••••••••• '

•••••••••• o

Art. 84- (Renumeração para 83)- ..
I - o condenado a pena privativa de
liberdade por crime praticado com violação de dever inerente à função pública;
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 6, de 1974

Altera a legislação da previdência
social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0

O Item I do art. 4.o da Lei
n. 5.890, de 8 de junho de 1973, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"I - se o segurado satisfizer, concomitantemente, em relação a todos
os empregos e atlv!dadeR, todas as
condições exigidas para a concessão
do benefício pleiteado, o salário-debenefício será calculado com base na
soma dos salários-de-contribuição
de todos os empregos e atlvidades,
respeitado o limite de 20 (vinte) salários mínimos."

0

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
o que se busca com a modificação ora
oferecida é tão-somente dar guarida ao
princípio da conformidade entre o salário-de-contribuição e o salário-de-benefício, reconhecido como dos principais
em previdência ou seguridade social,
guardadas as naturais defasagens próprias do sistema.
Reconhecemos a necessidade de uma
defasagem entre um e outro fator, de
tal sorte que os de menor renda possam
usufruir dos benefícios resultantes dos
que contribuem com parcela maior. Entretanto, essa defasagem não deve ser de
molde a abandonar o princípio da conformidade já citado, que, como sabemos,
constitui um dos princípios basilares dos
sistemas prevldenclários.
Ademais, os descontos ou recolhimentos prevldenclários devem limitar-se ao
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pela Lei Orgânica da Previdência Social,
em sua mais recente redação.
Sala das Sessões, em 8 de março de
1974. - Ruy Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 5.890
DE 8 DE JUNHO DE 1973
•••• o • o •• o •••••••••••••••••••••••••••• o •

Art. 4,o - O salário-de-benefício do segurado contribuinte através de vários
empregos ou atividades concomitantes
será, observado o disposto no artigo anterior, apurado com base nos saláriosde-contribuição dos empregos ou atividades em cujo exercício se encontrar na
data do requerimento ou do óbito e de
acordo com as seguintes regras:
- se o segurado satisfizer, concomitantemente, em relação a todos os empregos e atividades, todas as condições
exigidas para a concessão do benefício será calculado com base na soma
dos salários-de-contribuição daqueles
empregos e atividades;
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Os projetas serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 7, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado do discurso pronunciado pelo
Marechal Odillo Denys quando da outorga a S. Ex.a do título de Cidadão Honorário de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.
Justificação
A solenidade, a que tive a honra de
estar presente, compareceram, entre outras, as seguintes personalidades: o representante do Ministro do Exército, General Edgard Bonccase Ribeiro, Comandante da 1.a Divisão da Vila Militar; o
General Rubens Rosado, representante
do Governador Raymundo Padilha; o
Almirante Sílvio Heck; o Ministro Sizeno
Sarmento; o Presidente da EMBRATEL,
Ministro Iberê Gilson; o historiador Hé-

lio Silva; o General Hugo Silva, e o Senador Vasconcelos Torres.
A vida de Odilio Denys, como já tive,
com o apoio unânime do Senado, ensejo
de ressaltar em outra oportunidade, graças a sua permanente atuação e constante devotamento à causa das instituições
em nosso Pais, confunde-se com a própria História Politica do Brasil.
Nada mais justo, portanto, que conste nos Anais desta Casa o testemunho
eloqüente de quem viveu e, mais do que
isso, de quem participou ativamente de
uma longa e importante fase da vida
brasileira.
O Marechal Odílio Denys tem servido e
amado como poucos a sua Pátria, legando aos pósteros um exemplo dignificante
de trabalho, coragem, decisão e honra.
É ele um daqueles homens talhados pelo
destino para a missão de protagonista, e
não de espectador da História.
Essas, as razões que me impeliram a
solicitar a transcrição do discurso do Marechal Odílio Denys, que é um lider militar inconteste, da estirpe de Caxias,
por isso merecedor do culto de admiração e respeito só tributados aos grandes
vultos da nacionalidade.
Sala das Sessões, em 8 de março de
1974. - Benjamin Farah.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O requerimento será remetido à Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Boletim do Governo da República Federal da Alemanha, edição de 14 de dezembro último,
sob o título "Gasolina e Carvão", dá-nos
conta de uma das medidas para enfrentar a escassez do petróleo naquele país,
dependente que é em 40% do suprimento
árabe. Referido artigo assim começa:
"Entre as possibilidades muito discutidas no mundo ocidental para se
fazer frente, pelo menos a longo prazo e de forma mais prática possível,
às ameaças de boicote dos países exportadores de petróleo, a obtenção
de gasolina de carvão desempenha
na República Federal da Alemanha
um papel que não é pequeno. Compreende-se isto melhor quando se recorda que neste terreno a Alemanha
tem uma experiência de vários anos.
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Guerra Mundial, a Alemanha era líder na extração de gasolina de carvão, e, por sinal, já então utillzando
os dois processos que se têm à disposição para tal fim: a hidrogenação
com alta pressão e o método sintético, que se baseia em anterior gaseificação do carvão. Mais de 20 grandes fábricas, com uma capacidade
total de 5 milhões de toneladas
anuais, produziam outrora, segundo
esses processos, cerca de 50% da então demanda alemã de gasolina · e
óleo diesel.
No período de após-guerra os dois
processos inicialmente não foram
mais utilizados na República Federal da Alemanha, pois, a gasolina
assim obtida era mais cara do que a
proauzida com o petróleo importado,
mais barato. Entretanto, já no verão
de 1969, quando ainda não se falava
em lugar nenhum de uma escassez
de petróleo e da resultante explosão
de preços do produto, o parlamento
alemão encomendou um amplo estudo sobre a rentabilidade da obtenção
de óleo mineral do carvão."
Antes de tudo, nossos louvores ao parlamento alemão, que agiu premonitoriamente face à crise de combustível desencadeada quatro anos depois.
Comenta o boletim o apoio do Ministério das Pesquisas ao renascimento da extração de gasolina de carvão em larga
escala, a começar pela moderniza9ão e
ampliação de antiga fábrica nas proximidades de Dortmund, na bacia carbonífera do Ruhr.
Nas Américas, os Estados Unidos, onde fiz recentemente um giro de um mês,
voltam-se também para a hulha. Substancial parcela dos dez bilhões de dólares do Projeto Independência - recente criação do Presidente Nixon - é
destinada ao aperfeiçoamento dos processos de conversão do mineral em combustível líquido e gasoso.
Concomitantemente, poderosas empresas, Exxon à frente, aplicam colossais
somas à tecnologia da conversão e disputam entre si extensas glebas em estados
do Meio-Oeste, onde se situam formações
propícias à exploração a céu aberto. 1!:
uma corrida às jazidas de carvão semelhante à verificada outrora aos filões de
ouro da Califórnia. Por tudo isso, ainda
nesta década deverão surgir as primeiras
fábricas de gaseificação e de liquefação.

Ainda esta manhã, revendo meus
guardados, deparei-me com este recorte
do Jornal do Brasil, de 16 de dezembro
de 1973, noticiando que o Ministro das
Minas do Chile, Arthuro Yov.anne, anunciou que esse país produzirá petróleo
sintético com utillzação de carvão.
E diz mais o General Arturo Yovanne:"
"Nosso plano não é um sonho, se levarmos em conta que a Africa do Sul
produz atualmente 30 mil barris diários de petróleo sintético, enquanto
que os Estados Unidos produzem 60
mil."
O Brasil, infelizmente, é pobre em carvão de boa qualidade. Em termos quantitativos, a reserva total estimada pelo
Ministério das Minas e Energia, segundo
o Anuário Mineral Brasileiro, de 1972, é
de apenas 3 bilhões e 364 milhões de toneladas. Mas há fortes indícios de jazidas no Alto Amazonas, bem como na
mesopotâmia Tocantins-Araguaia, na
bacia do Xingu e na do Parnaíba.
Somente Santa Catarina produz carvão metalúrgico, próprio para a siderurgia. Paraná e Rio Grande do Sul restr!ngem-se a produzir o chamado carvaovapor, de baixo poder calórico, cujo destino único era, até há pouco, as fornalhas das termelétricas. A partir de agosto do ano recém-findo, a Aços Finos Piratini começou a empregá-lo na redução
direta do ferro-esponja, dando-lhe, destarte, uma aplicação mais nobre e assaz
promissora. Todavia, nossos volumosos
estoques (cerca de dois milhões de toneladas) tendem a crescer mais e mais,
vez que considerável quantidade de carvão-vapor é, também, subproduto do
metalúrgico catarinense.
Neste ponto, lanço desta tribuna a
idéia, não sei se inédita e demasiado
afoita, de tentarmos converter nosso
abundante carvão-vapor em gás e gasolina. Seu elevado teor de cinzas e de
agregados piritosos certamente dificultará o processo de conversão, e, sobretudo, atentará contra sua economicidade.
Embora leigo, quero crer que nada invalida a sugestão, que tem arrimo na parte final do mencionado boletim, quando
expõe:
"O estudo também apresentou cálculos a respeito do preço por litro
da gasolina assim obtida, que, aliás,
no caso da hidrogenação, seria de 35
centavos (Pfennlgs) de marco por
litro. Pelo processo de síntese, seria
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marco), mas ut!llzando-se carvão de
pedra de qualidade inferior poder-sela reduzir o preço também para 35
Pfennigs de marco."
Diz claramente o tópico que o produto
de qualidade inferior também se presta
à conversão, tornando até mais competitiva a gasolina obtida.
Esta a sugestão, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que antecipadamente me permito fazer ao Governo a instalar-se na
próxima semana.
O Governo Médici deixou em funcionamento uma usina-piloto que extrai petróleo do xisto betuminoso paranaense.
Se o Governo Geisel deixar funcionando
uma usina-piloto que extraia petróleo
do carvão nacional, terá contribuído, na
mesma escala, para a diversificação de
nossas fontes de energia.
Para ganharmos tempo, poderíamos
valer-nos da experiência alemã, de mais
de 30 anos, e dos avanços conseguidos
pelos norte-americanos, que, pela recente Declaração de Tlatelolc·o, se comprometeram com. os latino-americanos a
"intensificar o intercâmbio de conhecimentos tecnológicos, inclusive para o desenvolvimento de nossas fontes de energia."
Não podemos desprezar estes dois preciosos trunfos. Vamos a eles, celeremente!
Era o que tinha a dizer. (1\luito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes. (Pausa.)
S. Ex.a. desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE -

Filho do ex-Governador Marcondes de
Sousa, cuja passagem pela Administração pública a História registrou e consagrou, Manuel Marcondes, apesar de
vinculado a uma família ilustre e de
cQmprovada hierarquia política, sempre
foi um homem modesto, simples, dedicado aos estremecimentos do amor ao
próximo e da solidariedade humana.
Mais tarde, dedicou-se à política, com
patriotismo, zelo e descortino. Foi Prefeito do Município de Itapemlrim, a cujo
povo serviu e onde, através de obras e
empreendimentos, marcou a sua vitoriosa
presença. Depois, foi eleito Deputado à
Assembléia Legislativa, e lá, com os seus
conhecimentos profundos da Agricultura e da Pecuária deu contribuição valiosa ao desenvolvimento e ao êxito dos negócios parlamentares e legislativos.
Pertenceu aos quadros da União Democrática Nacional, de cujo diretório fez
parte, e, com a extinção dos Partidos
Políticos, decretada pelo saudoso Presidente Castello Branco, ingressou nos
quadros da Aliança Renovadora Nacional. Apesar de ainda conservar prestígio
e, por via de conseqüência, possibilidades eleitorais, não mais se candidatou.
Mas nem por isso deixou de manter constante intervivência com os seus companheiros, com os seus correligionários
dando, assim, afinal, mais uma prova'
como se provas anteriores não bastassem'
da sua desambição pessoal.
'
Com este rápido perfil, desejo debruçar a minha homenagem, mais do que
ela, a minha saudade, sobre o seu túmulo e sobre a sua memória. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Sobre a mesa ofício que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte
OFíCIO

(Sem re-

visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo registrar o falecimento,
no Espírito Santo, do Sr. Manuel Marcondes, após longa enfermidade e que
significou a retirada de um precioso volume em nossa biblioteca sentimental.
O ilustre morto prestou bons serviços
ao Espírito Santo, a princípio na Agricultura e na Pecuária, a que se dedicou
com pertinácia, dedicação e, sobretudo,
com profundo amor à terra, caracterizando, com Isso, sua autenticidade profissional.

8 de março de 1974.

4/74
A S. Ex.o. o Sr.

Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 65 do Regimento
Interno, tenho a honra de indicar a V.
Ex.• Q nome do Sr. Senador Guida Mondim para substituir na Comissão de Relações Exteriores, como Suplente, o Sr.
Senador José Gulomard.
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a V. Ex.a os protestos de elevada estima
e distinta consideração.
Petrônio Portella, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o expediente lido, designo o nobre Senador Guido Mondin para
substituir o nobre Senador José Guiomard, como Suplente, na Comissão de
Relações Exteriores.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Petrôn!o Portella - Wilson Gonçalves - D!narte
Mariz- Jessé Freire -Paulo Guerra - Wilson Campos - Leandro
Maciel Carlos Lindenberg Em!val Caiado - Os!res Teixeira Acc!oly Filho - Mattos Leão Antônio Carlos - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 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 da
empregada grávida, sem. comprovação de falta grave, a pa;rt!r do momento 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.
Sobre a mesa requerimento que vai soer
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 8, de 19'74
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado
n. 0 5, de 1973, que veda a dispensa da
empregada grávida, sem comprovação de
falta grave, a partir do momento em que
o empregador é ci•entlficado da gravidez
e dá outras providências, a fim de ser
fel ta na Sessão de 8 de abril de 1974.
Sala das Sessões, em 8 de março de
1974. - Eurico Rezende.
É

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com a cl!el!beração do Plenário,
a matéria figurará na Ordem do Dia da
Sessão de 8 de abril.
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 realização do casamento c!v!l poerante
testemunhas nos lugares de difícil
acesso à autoridade competente,
tendo
PARECER, sob n. 0 624, de 1973, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
Const!tuc!onalldade e juridic!dade
e, no mérito, pela aprovação com
a emenda que apresenta, de n.0
1-CCJ (votos vencidos dos Srs. Senadores Eurico Rezende e Carlos
Llndenberg).
A discussão do presente projeto foi
adiada em virtude do requerimento aprovado pelo Plenário quando de sua inclusão na Ordem do Dia da Sessão de 13 de
novembro de 1973. O Requerimento Interno, entretanto, no § 2. 0 art. 311, permite segundo adiamento, por prazo não
superior a 30 dias. Com este objetivo,
foi encaminhado à Mesa requerimento
que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 9, de 19'74
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado
n.o 79, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Franco Montouro, que permite a realização do casamento civil perante testemunhas nos lugares de difícil acesso à
autoridade competente, a fim de ser feita
na Sessão de 8 de abril do corrente.
Sala das Sessões, em 8 de março de
1974. -Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com a deliberação do Plenário,
a matéria figurará na Ordem do Dia da
Sessão de 8 de abr!l.
Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Não há orador inscrito para esta oportunida:de.
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encerrar a presente Sessão, designando
para a próxima, a real!zar-se no dia 11,
segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 1, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Lour!val Baptista, solicitando a
transcrição nos Anais do Senado Federal do pronunciamento feito pelo eminente General Ernesto Geisel perante a
Nação no dia 15 de janeiro de 1974, após
ser eleito Presidente da República, através de uma cadela de rádio e televisão.

2

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 profissão
de lavrador e vigia autônomo de veículos
automotores e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n.0 s 727 e 728, de 1977,
das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
const!tuc!onal!dade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, com
emenda que apresenta, de n. 0
1-CLS.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas.)

6.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 11 de março de 1974
PRESID1l:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José Lindoso
- José Esteves - Cattete Pinheiro
- Renato Franco - Alexandre Cos- ta - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco Petrônio Portella - Helvíd!o Nunes
- Virgílio Távora - Dinarte Mariz
- LUis de Barros - Ruy Carneiro Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio
Fernandes - Ruy Santos - Paulo
Torres - Gustavo Capanema -Benedito Ferreira - Osires Teixeira
- Fernando Corrêa - Saldanha
Derzi - Mattos Leão - Antônio
Carlos - Daniel Krieger - Guida
Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 7, de 1974

Acrescenta parágrafo ao art. 11
da Lei n, 0 3.807, de 26 de agosto de
1960, mantendo a qualidade de dependentes do segurado para os filhos estudantes com idade acima do
limite previsto no inciso I.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o- o art. 11 da Lei n. 0 3,807, de
26 de agosto de 1960, é acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 6. 0 - Os limites de idade previstos
no inciso I deste artigo não prevalecerão para os filhos ou filhas sol-

teiras que estejam cursando, às
expensas do segurado, escola de nível técnico ou superior."
Art. 2. 0 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua
publicação.
Art. 3.0

Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.

Justificação
Os filhos de qualquer condição são
considerados, para os efeitos de legislação previdenciárl:a, dependentes do segurado até que completem 18 anos, se do
sexo masculino, e 21 anos, se do sexo feminino. Acima desse limite de idade, a
manutenção da dependência estará condicionada à invalidez, ou seja, à impossidade de, por meios próprios, garantirem
a sua subsistência e poderem se filiar, d!retamente, à Previdência Social.
Ora, a invalidez é, apenas, uma condição biológica que impõe a dependência económica do filho ao pai. Outras
razões há, no entanto, de caráter social,
impeditivas de que os filhos se tornem
"independentes" dos pais. Entre estas
sobreleva a condição de estudante.
!!: sabido que numerosos cursos de ~i
vel superior, especialmente os ligados as
biociências, exigem do aluno uma dedicação intensiva ao estudo, com aulas de
manhã e à tarde, mal restando tempo
para a revisão das matérias à noite.
Completando o 2.o ciclo, em média, aos
18 anos, o estudante universitário terá
a sua diplomação nunca antes dos 22
anos para os cursos de menor duração.
Nesta contingência, está ele impossibilitado de trabalhar, ou melhor, de ter
atividade vinculada à Previdência SOcial.

- 120Pela redação atual da Lei, perderá
esse estudante a qualidade de dependente aos 18 anos (ou 21, se for mulher). Não podendo se f111ar à Previdência, por não exercer atividade remunerada, cria-se para ele uma situação sui
generis, qual seja a única categoria de
cidadãos !mposs!b111tada de ter assistência social e previdenciária.

enumerados no Item I deste artigo e se,
por motivo de idade, cond!9ões de saúde
ou encargos domésticos, nao puder angariar meios para o seu sustento.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Projeto será publicado e remetido às
Comissões competentes.

O absurdo da situação está a reclamar uma providência do Poder Público,
vez que o segurado, de parcos recursos
Concedo a palavra ao nobre Senador
financeiros, nada pode fazer para obter Adalberto Sena, como Líder.
para seu filho maior de 18 anos (mas .
O SR. ADALBERTO SENA - (Como
seu dependente económico por ser estudante) aqueles mínimos benefícios e ser- Líder.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
viços, como a assistência médica, far- por delegação do Líder de nossa Banmacêutica e odontológica, prestados pe- cada, ausente desta Sessão, passo a ler,
para conhecimento da Casa, um telelo INPS.
grama dirigido ao Ex.mo Sr. Ministro da
Daí a razão do Projeto que, estamos Justiça, Professor Alfredo Buzaid, pelo
certos, por suas elevadas finalidades, Presidente do Diretório Nacional do
merecerá a aprovação do Congresso Na- MDB, Deputado Ulysses Guimarães, e
cional.
pelo Secretário-Geral do mesmo Partido,
Deputado
Thales Ramalho:
Sala das Sessões, em 19 de março de
1974. - Nelson Carneiro.
"Excelentíssimo Senhor Ministro Alfredo
Buza!d
LEGISLAÇAO CITADA
DD. Ministro da Justiça - BrasíLEI N.O 3.807, DE 26 DE AGOSTO
lia- DF
DE 1960
A Comissão Executiva Nacional do
Dispõe sobre a Lei Orgânica da
Movimento Democrático Brasileiro
Previdência Social.
vem à presença de V. Ex.a para denunciar e, ao mesmo tempo, manifestar o seu mais indignado protesto
CAPiTULO II
contra os graves acontecimentos
Dos Dependentes
ocorridos na Cidade do Recife, iniciados com a invasão do recinto da
Art. 11 - Consideram-se dependentes
Assembléia Legislativa do Estado
do segurado, para os efeitos desta Lei:
de Pernambuco e culminados com a
prisão
do Vereador Marcos Cunha,
I - a esposa, o marido inválido, os
Primeiro-Suplente
da Representafilhos de qualquer condição, quando indo
MDB
de
Pernambuco
na Câção
válidos ou menores de 18 (dezoito) anos,
mara
dos
Deputados
e
Secretário
da
as filhas solteiras de qualquer condição,
do
Comissão
Executiva
Regional
quando inválidas ou menores de 21 (vinnosso
Partido
naquele
Estado.
Na
te e um anos) ;
tarde do dia oito do corrente, quatro
II - o pai inválido e a mãe;
homens armados, que se identificaram como funcionários da Polícia do
III - os irmãos inválidos ou menores
Estado
de Pernambuco postos à disde 18 (dezoito) anos e as irmãs solteiras,
posição
do Quarto Exército, desemquando inválidas ou menores de 21 (vinbarcaram
dos veículos chapas .....
te um) anos.
AL-0419-PE e AC-2190-PE e, após
terem Invadido o edifício da Assem§ 1,0 - O segurado poderá designar,
bléia Legislativa, penetraram no
para fins de percepção de prestações,
Gabinete do Líder da Minoria,
uma pessoa que viva sob sua dependênDeputado
Jarbas Vasconcelos, com o
cia económica, inclusive a filha ou Irmã
obj
et!vo
declarado
de prender o
maior, solteira, viúva ou desquitada.
Vereador Marcos Cunha, que ali se
§ 2.0 - A pessoa designada apenas fará
encontrava tratando de assuntos do
lno à ·
• na
dos ·
·
•
1·
' não ·
.,
o seu
•••• o • o •••• o o •••••••••••••• o •• o •••••
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Deputado Jarbas Vasconcelos e pela
intervenção solidária de vários
Deputados da ARENA e do MDB, retiraram-se. Tal fato foi divulgado
pelo jornal O Estado de S. Paulo
na sua edição do dia nove do corrente, à quinta página, como V. Ex.a
poderá verificar. Porém, depois dos
acontecimentos acima narrados, e
após a comunicação deles ao Governador de Pernambuco, o Vereador Marcos Cunha foi conduzido, em
automóvel do Presidente da Assembléia Legislativa, na companhia dos
Deputados Edgar Moury Fernandes,
Primeiro-Vice-Presidente da Casa e
do Deputado Jarbas Vasconcelos, até
a residência deste, onde pernoitou.
Na manhã do dia seguinte, isto é, na
manhã do dia nove do corrente, ao
sair de casa, ainda acompanhado
pelo Deputado Jarbas Vasconcelos, o
Vereador Marcos Cunha foi violentamente agarrado, pelos mesmos
homens que estiveram à sua caça
na Assembléia Legislativa e atirado
para dentro do carro chapa ...... .
AG-2079, de Paudalho, Pernambuco,
e, em seguida, levado para lugar incerto e não sabido. A V. Ex.a, Senhor
Ministro, responsável constitucionalmente pela manutenção da ordem jurídica do País, a Comissão
Executiva Nacional do Movimento
Democrático Braslleiro traz o conhecimento destes lamentáveis e
inacreditáveis fatos, solicitando que
o Ministro da Justiça do Brasil tome
enérgicas providências no sentido de
mandar pôr em liberdade o Vereador e Suplente de Deputado Federal
Marcos Cunha, preso sem ordem de
prisão legal, e reitera o veemente
protesto de todo o Partido, a esta
hora preocupado pelo destino pessoal do Vereador Marcos Cunha, o
qual, apesar de todos os nossos esforços em gestões realizadas junto a
autoridades estaduais e federais,
continua desaparecido. Certo de que
V. Ex.a não deixará morrer em silêncio este pedido de providências,
ficamos aguardando sua resposta e
respeitosamente subscrevemo-nos
Ulysses Guimarães, Presidente Nacional do MDB.
Thales Ramalho, Secretário-Geral
Nacional do MDB."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Fernandes.
O SR. ANTôNIO FERNANDES - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tenho em
mãos, Sr. Presidente, um documento do
Sindicato Rural de Itapetinga, que passo
a ler para conhecimento da Casa:
"Itapetinga, Ba., 28 de fevereiro de
1974.

Ilm. 0 Sr.
Senador Antônio Fernandes
Senado Federal
Brasília - DF
Senhor Senador:
No ensejo de realização de mais uma
amostra agropecuária, Itapetinga se
abre para acolher visitantes ilustres
vindos dos mais diversos pontos do
Brasil.
É a nossa festa bianualmente repetida e de cuja pujança e entusiasmo
V. Ex.a é testemunha.
Eis porque o Sindicato Rural de Itapetinga quer que V. Ex.a, homem
público e pecuarista estreitamente
vinculado a essa região, seja um
dos nossos convidados. E quer, tarobem, constituí-lo como seu intérprete para que faça extensivo este convite ao Senado Federal, para que a
nossa cidade conte, à época da X
Exposição Agropecuária, entre os
seus visitantes, com a presença dos
membros do Congresso Nacional.
Reitero a V. Ex.a os meus protestos
de apreço e elevada considera~ão.
Cordialmente - Marcus Vinicius de
Barros Wanderley, Presidente."
Srs. Senadores, a data marcada para
a realização da famosa Mostra Agropecuária de Itapetinga, · no meu Estado,
este ano, será entre os dias 31 de março
e 7 de abril.
Mostra d9.s mais importantes no País,
exerce grande influência no processo de
integração regional, através de natural
intercâmbio de pessoas ligadas às atividades agropastoris, criando, assim, bases para uma perfeita convivência, além
do entrosamento social e económico,
tanto regional como em extensão geográfica nacional, tendo em vista dila-

.
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A exposição de Itapetinga oferece ao
criador de bovinos ótima oportunidade
para tomar cantata com outros criadores, resultando daí uma troca de conhecimentos e experiências favoráveis à
nossa evolução agropecuárla.
O deslumbramento dos campos de
criação bovina, em Itapetinga, é algo
que fascina a curiosidade de pessoas ligadas a esse ramo de ativldades. Vale
ser visto e admirado pelo visitante que
ali tiver a sorte de presenciar uma exposição agropecuária, para nunca mais
se esquecer da impressão colhida junto
ao que há de melhor em paisagens, terras e clima excepcionais para a criação
e seleção de gados, e, do convívio nesses
dias de festas, testemunhar o esforço do
pecuarista baiano no desenvolvimento e
na apresentação dos mais belos e puros
espécimes da raça bovina como contribuição para o aprimoramento do rebanho nacional.
Honrado pelo privilégio da missão, é
com alegria que me sirvo da oportunidade para transmitir aos nobres Colegas
o convite feito pelo Sr. Marcos wanderley, President~ do Sindicato Rural
de Itapetinga, ao Senado, "para que Itapetinga conte, à época da X Exposição
Agropecuária, entre os seus visitantes,
com presença ilustre de Membros do
Congresso Nacional".
Desincumbindo-me dessa missão, Sr.
Presidente, reafirmo o interesse que nos
anima em manter o alto nível dos laços
de amizade e cooperação entre brasileiros, notadamente no setor agropastoril, comprometidos em fazer dessa atividade um dos esteios para o progresso,
engrandecimento e riqueza do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, Sr~. Senadores, nos dias que precederam a posse do Governador Euclides
Triches, seus companheiros da Bancada
gaúcha no Cong11esso prestaram-lhe aqui
em Brasília, uma homenagem singela e
descontraída. Saudando o eminente
Companheiro, em nome dos demais, disse-lhe, então, que o nosso desejo era o
de que procurasse sair-se de sua missão
de tal forma que, em próxima campanha,

pudéssemos mencionar abertamente seu
nome como paradigma do estilo de ação
que queremos ver desenvolvida pelos representantes do nosso Partido.
Não necessito penetrar o sentido do
apelo. Todos nós, homens de Partido,
sabemos va~orlzar quanto significa para
a agremlaçao o comportamento de um
Governador que, a par de seu dinamismo
executivo, não desminta sua origem partldá_ria. O contrário é sempre a perturbaçao, o desencanto, a desarmonia, as
crises.
Ao ler a mensagem que o Governador
arenlsta Euclides Triches enviou à Assembléia Legislativa do meu Estado reconstituí em meu pensamento a e~em
plar conduta partidária do bravo administrador, reconhecida, no seu equilíbrio
pela própria Oposição. Os Inseguros em
suas convicções, os apoucados em discernimento, parecem sempre prev-enidos
contra os de sua grei, facilmente esquecendo, não só donde provieram mas da
P!óprla transitoriedade do mandato. Entao perdem a oportunidade de uma ação
imantadora •e ~armonizadora, preferindo uma colocaçao competiva e ególatra
na Imposição de uma liderança geradora'
de conflitcs, sempre danosos em suas
conseqüências no tempo.
O Governador Euclides Triches, no entanto, procede segundo aquele critério
Ideal que está em nosso consenso. Seu
Governo, em melo à dinâmica que imprime numa administração aberta e moderna, é um exemplo de senslbllldade à
contribuição que os políticos, parlamentares ou não, podem e devem dar ao
Chefe do Executivo. Essa conduta, longe
de trazer-lhe qualquer pela administrativa, como que o tem fortalecido e estimulado nas realizações que empreende,
marcando sua passagem pelo Palácio Pira tini, não apenas pelo acervo desenvolvlmentlsta, mas, particularmente, pelo
otimlsmo que gerou, pela emulação que
provocou na iniciativa privada, desde o
lançamento do "Projeto Grande Rio
Grande".
Num Estado onde cerca de 30% da sua
população se encontra nas escolas, os
cuidados do Governador voltaram-se para o ensino como área prioritária de Investimento. São eloqüentes os resultados
das medidas adotadas no campo da política educa.clonal, desenvolvendo-as num
sentido integral, abrangente de todos os
seus aspectos.
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Agricultura c Pecuária, fontes tradicionais do trabalho rio-grandense crescem
em importância estratégica, impulsionando diretamente a atividade econômica global do Estado. A soja alcança índices inusitados em suas safras licl!erando
a pauta de exportação. O trigb sofre revezes, !Tias não se perde o estímulo em
produz1-lo, porque o Governo está atento
mas medidas tendentes a uma reação.
Surge o sorgo, em crescimento vertiginoso. Culturas importantes, como o arroz
o milho, a mandioca e cana-de-açúcar'
mantêm suas áreas cultivadas colhendo~
se, em 1973, 12 milhões de tonéladas desses produtos. Embora carente de definição uma politica que permita, de um
lado, atender ao consumidor nacional e
de outro, tirar proveito dos estímulos 'da
demanda e·xter~a, o Governo gaúcho nada descura na area da produção animal
abrindo perspectivas, recuperando a ovi~
nicul tura e a suinocultura, corrigindo desequilíbrios e estimulando todos os estágios da produção.

Públicas, o Banco de Desenvolvimento do
Extremo Sul, todo um conjunto enfim
de medidas e órgãos acionando máqui~
na financeira do Estado. Nenhum s·etor
d~tém a ação governamental, o que exP!lca o resultado da execução orçamentaria de 1973, registrando um deficit
de apenas 4,76%.

A viticultura já não conhece as crises
resultantes dos excedentes de produção
de vinho e uva, porque as medidas governamentais foram decisivas. A ativldade ~ortlfrutigranj eira passa a significar v1tal presença na economia gaúcha estimulada pelo início de operações
das Centrais de Abastecimento. Dá o
Governador rio-grandense ênfase â indústria criando condições para a instalação e ampliação de investimentos na
área industrial, através de novos instrumentos, que se traduzem em incentivos
materiais, fiscais, financeiros e de serviços. Implanta ál'eas e distritos industriais, divulga resultados em feiras e exposições, atrai indústriais nacionais e
estrangeiras, num investimento de grande porte por mês. O funcionamento da
Aços Finos Piratini assinala a escalada
gaúcha na industrialização em ramos
não tradicionais.

Em estreito entrosamento com organismos federais, no setor dos transportes
o. ~lo G~ande do ~ul ofere.ce agora uma
f1S1onom1a que d1rei revolucionária. o
asfalto corta e surpreende as intermináveis áreas de produção, formando os Corredores de Exportação, por onde transita
em pesadas cargas o esforço de uma comunidade apaixonada. Não se descura
o esforço em torno. das hldrovias sulinas,
devendo estar concluídas neste ano todas
as barragens projetadas. Obras e melhoramentos nas instalações portuárias terraplenagem e pavimentação de aeroportos, multiplicação de silos, armazéns de
estocagem e unidades frigoríficas poliva~entes vão assinalando a passagem do
Governo Euclides Trlches como marco
verdadeiramente fecundo na história do
Estado. Impressiona o que se realiza no
setor da saúde pública; com investimentos sem precedentes.
Os programas de promoção e ação social acompanham o ritmo febril do atendim.en to governamental, c·onsignando-se
vultosas dotações orçamentárias no
custeio de planos de desenvolvimento
comunjtárlo, as~lstência aa menor, qualificaçao da mao-de-obra, recreação e
promoção da trabalhador e, especialmente, quanto à habitação popular.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.G
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN - Com prazer.

Instituindo a Fundação da Economia
e Estatística, criando o Conselho Especial de Planejamento ou a Junta de Modernização Administrativa, entre um
amplo quadro de iniciativas de alto espírito moderno, o Governo tem uma
visão abrangente no comando preciso dos
organismos da administração estadual o
que permite essa dinâmica de claros' e
surpreendentes resultados. Impulsiona
os serviços fazendários, cria a Junta de
Coordenação Financeira, PNJgramas de
Financiamentos e Empréstimos de Obras

a

Aberto aos reclamos do tempo, o Governo empresta ao turismo a importância
que tem e realiza um amplo plano promocional, simultaneamente concluindo
projetas de grande atração.
Hoje, é Invejável a poslçã.o do Rio
Grande em matéria! de energia elétrica.
Suc•edem-se as grandes centrai.s geradoras, a eletrificação rural torna realidade
o maior sonho dos homens do campo
enquanto a tecnologia abre possibilidades
imensas no aproveitamento do carvão
río-grandense. O Plano Trienal de Telecomunicaçôes expande-se colocando
o Rio Grande numa posição 'de vanguarda no plano nacional.
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ao relatório do desenvolvimento da administração do Governador Euclides Triches. Fomos companheiros, na Câmara
do.s Deputados, do Governador Euclides
Triches, e com carinho e confiança assistimos à sua ascensão à chefia do Executivo do Rio Grande do Sul. O depoimento de V. Ex. 6 agora nos enche de
uma alegria cívica transbordante; não
só vemos a vitória do amigo, mas assistimos à vitória do Companheiro de Partido que, com sensibilidade política, na
conjugação dos esforços de todos os parlamentares, dos técnicos, de todas as forças vivas do Rio Grande do Sul, e com
uma administração dinâmica e fecunda.
V. Ex. a dá um depoimento rico de realizações e extraordinariamente significativo pelo que representa de contribuição
do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento do Brasil, numa síntese de nosso
esforço de nos tornarmos uma grande
potência. Parabéns ao Rio Grande do
Sul e parabéns, particularmente, ao Governador Euclides Triches, com o orgulho e a alegria de seus Companheiros de
Parlamento de ontem e de seus Companheiros de Partido de sempre.
O SR. GUIDO MONDIN - Sou grato
ao nobre Senador José Lindoso por essa
manifestação de solidariedade ao aplauso que estou a fazer em torno da administração do Governador Euclides Triches.
Devo dizer ao nobre Colega que voltarei, ainda, a esta tribuna para, precisamente, buscar em S. Ex. 6 , o Go\'ernador
Euclides Triche.s, ·O paradigma, o homem
que nós, os de Partido, desejamos ver
para exemplo aos demais, quando é possível sintonizar uma ação assim dinâmica, como aquela que S. Ex.a apresenta,
através da mensagem •enviada à Assembléia Legislativa, sem jamais esquecer
sua origem partidária. Todos nós bem
sabemos, porque temos a preocupação de
fazer essa análise, como é possível quando outros sã·o capazes de negá-lo como é possí\'el, diante dessa evidência
assim cantante, poder demonstrar que
não se pode dissociar uma ação da outra.
Ninguém pode dar. neste momento da
vida política brasileira, exemplo maior
do que o Governador Euclides Triches.

Sr. Presidente, é de supor-s·e que esse
acionamcnto teria alicerçar-se em dois
pontos básicos, qual.s sejam: a raciona.
·
· ea·
• do

funcionalismo, características inconfundíveis do Governo Triches.
Claro que não esgotei nestas referê::tcias o que se vem realizando, mas faziase necessária pelo menos uma idéia, sem
cuidar de detalhes e de números, para
compreender-se a afirmação do Chefe
do Poder Executivo gaúcho no intróito
de sua mensagem à Assembléia Legislativa.
"Há que se sublinhar - dis.se o Governador - que, a par dos eventos de
todos conhecidos - dentre outros, clima
de ordem social, surto de progresso generalizado, investimentos públicos e privados maciços na economia, confiança dos
empresários e dos trabalhadores e milhbes de jovens nas escolas, os quais caracterizam, como já se disse, o Rio Grande do Sul de hoje, como uma grande e
febricitante oficina de trabalho, como,
de sorte, um lugar condigno para que
sua gente construa e viva - profundas
transformações vêm ocorrendo no íntimo da economia e da sociedade rio-grandenses.
Quando minha administração, continua o Governad.or, concebeu e colocou
em execução, numa perseverante tarefa
de transpor obstáculos, que sempre há,
o Projeto Grande Rio Grande, acumularam-se e.speranças na abertura de novos
caminhos, de uma nova fase económica.
Afinal, era o momento para, sob sólida
fundamentação, afastar concepções pessimistas, havia pouco reinantes.
Hoje, decorridos três anos, pode-se perceber, sem dúvida, que não foram baldadas aquelas expectativas, a principiar
pelo fato de a economia ri·o-grandense
haver atingido novo patamar na escalada do progresso - evento este que de
todos, Governo e Povo, deP'endeu."
Volto, assim, Sr. Presidente, a dizer
que, lendo e.:;.sa mensagem, recordo o que
disse ao Governador alguns dias antes
de sua posse e el•e bem entendeu o que
os seus companheiros queriam significar através da minha palavra. A recordação me alegra, pois dentre as bandeiras que desfraldaremos na campanha
eleitoral deste ano no Rio Grande estará
o exemplo dessa administração fecunda
e fecundante. O n·ome do Governador
Euclides Triches será mencionado sem
restrições, com as mal.s ard•entes referências ao Companheiro que, na mais
perfeita postura de administrador, totalde · · · · -
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ção partidária. (Muito bem! Palmas.)

o legitimo processo de eleição indireta
- que a Constituição Federal, em sua alsabedoria, instituiu - sejam minhas
Comparecem mais os Srs. SenadJres: ta
primeiras palavras as de uma mensagem
José Guiomard - Milton Trindade cordial, impregnada de verdade e fran~
- Waldt:mar Alcântara - WllsJn queza, a Nação.
Gonçalves - Jes.sé Freire - João
Declaro-me, desde logo, seu servidor
Cleofas - Luiz Cavalcante - Teo~ número
um, em termos da responsab!lltônio Vilela - Augusto Franco dade
tão
ampla quanto árdua que, em
Carlos Lindenberg - Eurico Rezende plena consciência,
assumo.
-Amaral Peixoto - Danton Jobim
- José Augusto - Magalhães Pin~
Repetindo pronunciamento anterior, ·
to - Emival Calado - Accloly Fi~ em Deus que tudo pode, espero hum!l~
lho - Ney Braga - Celso Ramos. demente, com fé, não defraudar a honrosa confiança em mim depositada, nem
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) frustrar
generosos anseios e justa espeNão há mal.3 oradores inscritos.
ranças e reafirmo que não tenho quaisEstá terminado o período destinado ao quer compromissos de ordem pessoal meus deveres si1o todos com a Nação,
Expediente.
meu governo prosseguirá na diretriz que
Passa~se à
norteia a Revolução de 1964.
ORDEM DO DIA
A missão recebida dedicarei o máximo
de
minhas forças e toda a minha capa~
Item I
cidade
julgamento e decisão, não perVotação, em turno único, do Re~ mitindodeque
dela me desviem impulsos
quer!mento n.O 1, de 1974, de autoria quaisquer, por mais generosos, de amizado Senhor Senador Lourival Baptis- de ou do coração.
ta, solicitando a transcrição, nos
Sei que nunca poderei agradar a todos
Anais do Senado, do pronunciamento
feito pelo eminente General Ernesto e que, certamente, ~esconte_ntarei a; muiGeisel, perante a Nação, no dia 15 tos, tão complexo e o tec1do de 1deais,
de janeiro de 1974, após ser eleito interesses e paixões conflitantes em que
Presidente da República, através de se estrutura uma nação, sobretudo quando seiva nova, vigorosa, a impulsiona em
uma cadeia d'e rádio e televisão .
busca do seu destino maior.
Em votação o requerimento.
ao atendimento das aspirações
Os Srs. Senadores que o aprovam doVoltado
povo
em
excluído o domínio de
queiram permanecer sentados. (Pausa.) interesses degeral,
Indivíduos, grupos, classes
ou regiões, entendo mesmo que das maioAprovado.
res
qualidades de um governante é saber
Será feita a transcrição solicitada.
dizer "não" a proposições que. lhe pareçam intempestivas ou que, em justa anáPRONUNCIAMENTO FEITO PELO EMINENTE lise, se lhe afigurem !legitimas. Dever
GENERAL ERNESTO GEISEL, PERANTE A não menor será, par outro lado, de estar
NAÇÃO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 1974, aberto a quaisquer pleitos, sugestões ou
construtivas, todas merecedoras
APóS SER ELEITO PRESIDENTE DA REPúBLI- críticas
de acolhida, para exame imparcial e seCA, ATRAVÉS DE UMA CADEIA DE RÁDIO reno da verdade que contenham.
E TELEVISÃO, QUE SE PUBLICA NOS TEREspero que confiem não só em mim,
MOS DO REQUERIMENTO N. 0 01/74, DE mas
também nos que escolherei para auAUTORIA DOS SENHORES SENADORES LOU- xiliar-me diretamente na pesada tarefa
governamental que se me depara em conRIVAL BAPTISTA EANTôNIO CARLOS.
tinuação à extraordinária obra que, há
um decênio, se vem realizando neste
BRASILEIROS
Pais, sem desfalecimentos, nem pausas,
Ao ser eleito para o exercício da Presi- multo menos irreparáveis retrocessos.
dência da República no próximo periodo Graças, em larga escala, à clarividência
governamental, pelo voto de expressiva e tenacidade dos governos modernizadomaioria dos representantes do povo bra- res da Revolução, estamos realmente
sileiro que integram o Colégio Eleitoral, atingindo sólida e ampla base de partida
hoje reunido aqui em Brasília, segundo - legado ímpar que recebere! das mãos
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sem devaneios vãos nem autoconvencimento irrealista, antever um porvir, não
distante, de grandeza, de paz e de justiça social.
Certo é, entretanto, que o mundo todo,
em derredor, começou a enfrentar uma
quadra muito difícil da história da humanidade, seja pela crise generalizada no
setor da energia que se manifesta grave,
em termos de escassez e de custos desmedidamente acrescidos, com reações em
cadeia, para um sem-número de matérias-primas e de pl"odutos essenciais, sei a pela instabilidade presente no panorama das relações internacionais, tanto
no quadro político, ideológico e militar,
como no econômico-financeiro, seja também pela onda de violência indisciplinada, destruidora e mesmo irraci•onal, que
abala os alicerces da sociedade, nos mais
variados quadrantes do globo. O Brasil,
evidentemente, não se pode furtar às danosas e múltiplas repercussões desses críticos acontecimentos, partícipe que é ··dia a dia mais atuante - no contexto
cada vez mais entrelaçado e interdependente da vida internacional.
Não obstante essa situação, sem dúvida difícil, acredito conseguiremos galhardamente transpô-la, já não é de se
lhe prever longa duração em todas aquelas dimensões, e também graças ao sólido potencial de nossa terra e principalmente, à capacidade, ora despertada, de
nossa gente, de um extremo a outro desta pátria imensa. Caberá apelar, sem sacrifícios excessivos, a um atento e pragmático senso das mais justas prioridades
de ação, de forma racional e coerente que
não venha a prejudicar o amanhã em
troca de benefícios imediatistas, à perseverança, continuidade e realismo na execução coordenada dos planos diretores e
a uma conduta austera, inimiga da ostentação e dos desperdícios irresponsáveis. Para tanto, devo confiar largamente nas virtudes nunca desmentidas do povo genuinamente patriota, paciente, trabalhador e tenaz de nossa terra.
Não temo que a desejada eficiência a
alcançar pe1o meu Governo, contando
com a participação vigilante da grande
maioria dos brasileiros, possam-na prejudicar reduzidas minorias de descrentes
ou apáticos, derrotistas, subversivos ou
corruptos. Exemplar e pronta contenção
de qualquer veleidade subversiva ou de
qualquer ato de corrupção que venl1a ao
conhecimento do Governo, resguardará

- assim o creio - o ambiente de tranqü!lldade, de estabilidade social e de ordem pública, indispensável à marcha ascensional do Pais e que cumpre às autoridades assegurar como um dos seus mais
indecllnáveis, se bem que penosos deveres.
Por isso, também, nunca poderei dispensar a compreensão de todos os bons
brasileiros, os quais, nas reservas profundas das de seu civismo e de sua fé nos
supremos valores ético-sociais, bem se
dão conta do que estab!lldade e ordem
representam como penhor essencial do
progresso e do bem-estar de todo o povo.
Pois ordem e estabilidade espero poder
garantir-vos, a par da dedicação integral
com que me devotarei à missão que, para
minha suprema honra, ora me é atribuída, de conduzir este Brasil, tão caro a
todos nós, em mais um largo e seguro e
decisivo avanço para seus elevados destinos de Grande Nação, próspera e coesa,
generosa e justa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senad·o n. 0 88, de
1973, de autoria do Senhor Senador
Eurico Rezende, que dispõe sobre o
exercício da profissão de lavador e
vigia autõnomo de veículos automotores e dá outras providências, tendo
PARECERES, 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.0
1-CLS.
Sobre a mesa, requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 10, de 1974

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão 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, a fim de ser
feita na Sessão de 10 de abril de 1974.
Sala das Sessões, 11 de março de 1974.
- Virgílio Távora.
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da Sessão de 10 de abril.
Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, encerrarei a Sessão, convocando, antes, o Senado Federal para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, à.s 18 horas
e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n.o 83, de 1974 (n.0
52/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Dr. Paulo
Laitano Távora para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Américo Godoy Ilha.

2

Discussão, ·em turno único, do Parecer
da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n.0 84, de 1974 (n. 0 53/74, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Glauco Antônio Lessa de Abreu e Silva, para exercer a função de Ministro do Tribunal de Contas
da União, na vaga decorrente da aposen.:
ta do ria do Ministro Mem de Sá.
3

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n.0 85, de 1974 (n.0 54/74, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Wilson de Souza
Aguiar, para exercer a função de Ministro do Tribunal de Contas da União, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Agripino Filho.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 5
minutos.)

7.a Sessão da 4. a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 11 de mru.·ço de 1974
(Extraordinária)
PRESIDf:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Trindade - Renato Franco - Alexandre Costa Clodomir M!let - José Sarney Fausto Castelo-Branco - Petrôn!o
Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luís de Barros - Ruy
Carneiro - Paulo Guerra - Wilson
Campos - Arnon de Mello - Lu!z
Cavalcante - Teotônio Vilela Augusto Franco - Leandro Mac!el
- Lour!val Baptista - Antônio
Fernandes - Ruy Santos - Carlos
L!ndenberg - Eurico Rezende Amaral Peixoto - Paulo Torres Danton Job!m - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães
Pinto - Benedito Ferreira - Em!val Calado - Os!res Teixeira Fernando Corrêa - Saldanha Derzi
- Acc!oly Filho - Mattos Leão Ney Braga - Antônio Carlos
Celso Ramos - Daniel Krieger Guida Mondin - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Não há Expediente a ser lido.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.o
83, de 1974 (n.0 52/74, na origem),

pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do nome do Dr. Paulo La!tano
Távora para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Américo Godoy Ilha.
2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n.0 84, de 1974
(n. 0 53/74, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
nome do Senhor Glauco Antônio
Lessa de Abreu e Silva para exercer a função de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Mem de Sá.
3

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Finanças sobre a Mensagem n.0 85, de 1974
(n.0 54/74, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da Repúbl!ca
submete ao Senado a escolha do
nome do Senhor Wilson de Souza
Aguiar, para exercer a função de
Ministro do Tribunal de Contas da
União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Agripino Filho.
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 Senhores funcionários as
providências necessárias, a fim de que
seja respeitado o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18
horas e 35 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.)
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, convocando os
Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 87, de
1974 (n.o 60/74, na origem), pela
qual o Senhor Jorge D'Escragnolle
Taunay, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Líbano.
2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 88,
de 1974 (n.0 61/74, na origem), pela

qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Carlos Alberto da Fontoura, General-de-Divisão, para exercer a função, em
comissão, de Embaixador do Brasil
junto à República Portuguesa.
3
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 89,
de 1974 (n. 0 62/74, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Jorge de Carvalho e Silva, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Itália.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50
minutos.)

s.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

em 11 de março de 1974
(Extraordinária)
PRESIDJ1:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 19 horas, acham-se presentes
os Srs. Senadores:
·
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita -Flávio Brltto -José Llndoso - José Esteves - Cattete PInheiro - Milton Trindade - Renato Franco - Alexandre Costa Clodomlr Milet - José Sarney Fausto Castelo-Branco - Petrônio
Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora- Waldemar AlcântaraWilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luis de Barros - Ruy Carneiro
- Paulo Guerra - Wilson Campos
- Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Teotônlo Vilela - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourlval B.aptlsta - Antônio Fernandes
- Ruy Santos - Carlos Llndenberg
Eurico Rezende - Amaral Peixoto
- Paulo Torres - Danton Joblm
- Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Emlval Calado Oslres Teixeira - Fernando Corrêa
- Saldanha_Derzl - Accioly Filho
- Mattos Leao - Ney Braga - Antônio Carlos - Celso Ramos - Daniel Krleger - Guida Mondln Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

Não há Expediente a ser lido.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 87,

de 1974 (n.0 60/74, na origem), pela qual o Senhor José D'Escragnolle
Taunay, Ministro de Primeira Classe, da Carrelr.a de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Líbano.
2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 88,
de 1974 <n.0 61/74, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Carlos Alberto
da Fontoura, General-de-Divisão,
para exercer a função, em comissão,
de Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa.
3

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 89,
de 1974 (n. 0 62/74, na origem) pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor José de Carvalho e Silva, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Itália.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A matéria constante da pauta da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do
art. 405 do Regimento Interna, deve ser
apreciada em Sessão Secreta.
Sollcl to aos Senhores funcionários as
providências necessárias a fim de que
seja respeitado o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 19 horas
e 5 minutos e volta a ser pública às 19
horas e 20 minutos.)

- 131 O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Nada mais havendo que tratar, vou encerrar ,a presente Sessão, designando
para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 3, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
do discurso proferido pelo Ministro Mário Andreazza, quando da Inauguração
da ponte Rio-Niterói ("Ponte Presidente Costa e Silva").

2

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 64, de 1972, de
autoria do Sr. Senador Franco Montoro,
que dispõe sobre o Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço, determinando que,
em caso de morte, a conta vinculada_ em
nome do empregado passará para sua
familla na forma da lei civil, tendo
PARECER, sob n. 0 846, de 1973, da Comissão
- de Redaçã.o, oferecendo a redação do
vencido.
Está encerrada .a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 25
minutos.)

9.8 Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 12 de março de 1974
PRESID:í!:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso
- José Esteves - Cattete Pinheiro
- Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Sarney
- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Heldívio Nunes -Virgílio Távora - Wilson Gonçalves Dinarte Mariz - Luís de Barros Milton Cabral - Ruy Carneiro Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Lulz Cavalcante
- Teotônlo VIlela - Leandro Maclel
Lourival Baptista - Antônio Fernandes·- Heitor Dias- Ruy Santos
- Carlos Llndenberg - Paulo Torres
- Danton Jobim - Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- Carvalho Pinto - Benedito Ferreira Fernando Corrêa - Saldanha Derzl
- Accio!y Filho - Mattos Leão Antônio Carlos - Lenoir Vargas Daniel Krieger - Guida Mondin Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presenta acusa o compareclment::~ de 45 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secetário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
- N. 011, de 12 de março de 1974, comunicando a aprovação da emenda
do Senado, salvo a expressão "na de0

pendência de manifestação ou concordância dos credores, aclonlstas ou
sócios da liquldanda", ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 68/73 (n.o 1.516D/73, na Casa de origem), que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extraj udlcial de Instituições financeiras.
(Projeto enviado à sanção em 12 de
março de 1974.)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 3, de 1974
Regula os contJratos para a gravação e comercialização de discos musicais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os contratos para a gravação de discos musicais, ou dispositivos
com a mesma finalidade, destinados a
fins comerciais, estabelecerão, em cláusula específica, a série (ou séries) e o
número de unidades (quantidade) que
serão gravados em cada série objeto do
contrato assinado.
Parágrafo único - A série terá uma
designação própria e os discos que a
compõem serão numerados seguidamente de 1 até o último da série que terá
como número de ordem o número final
da série contratada.
Art. 2.0 - O número de ordem de cada
disco, seguido da designação da série a
que pertence, será, obrigatoriamente, citado nas notas de venda (ou fiscais) nas
transações comerciais.
Art. 3.0 - Os contratos serão válidos
somente para a série (ou séries) neles
especificadas, e perderão o valor, automaticamente, com a gravação do último
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Parágrafo único - Para a gravação
de novas séries é obrigatório um novo
cotttrato.
Art. 4.0 - Es~tada a série, nenhum
disco de música pertencente à mesma
poderá ser gravado e vendido, sob qualquer pretexto ou alegação.
Art. 5.0 - Mesmo que os contratos se
refiram ao cantor, autor ou outros, isto
é, entre indivíduos e as empresas gravadoras, o contrato para a gravação a
que se refere esta Lei é obrigatório.
Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em con trár!o.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Economia.)

PARECER
N.o 1, de 1974
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado n.0 23, de 1973.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n, 0 23, de
1973, que estabelece a prescrição qüinqüenal do Direito do Trabalho, alterand·O o art. 11 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Sala das Comissões, em 12 de março de
1974. - Carlos Lindenberg, Presidente José Lindoso, Relator - Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
N.o 1, de 1974
Redação final do Projel!o de Lei
do Senado n.o 23, de 1973, que altera a redação do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5. 452, de 1.0
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, apl'ovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - Salvo disposição especial
em contrário, prescreve em 4 (quatro) anos o direito de pleitear a re-

paração de qualquer ato infringente
de dispositivo contido nesta Consolidação."
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
PARECER
N.0 2, de 1974
da Comissão de Redação, apresentando a redaçáo final do Projeto de
Resolução n.0 74, de 1973.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apre.senta a redação final
do Projeto de Resolução n.o 74, de 1973,
que suspende, por Inconstitucionalidade,
a execução do Decreto-lei n.O 253, de
1970, do Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- José Lindoso, Relator - Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
N.o 2, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 74, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da
Constitução, e eu, ........... , Presidente, promulgo a seguinte ·
RESOLUÇAO
N.o
, de 1974
Suspende, ·por inconstitucionalidade, a execução do Decreto-Lei n.0
253, de 13 de abril de 1970, do Estado
do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - li: suspensa a execução do
Decreto-Lei n.o 253, de 13 de abril de
1970, do Estado do Rio de Janeiro, declarado inconstitucional, nos termos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 6 de dezembro de
1S72, nos autos da Representação n. 0 846,
daquele Estado.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)

- 134Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lldo pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o segu!n te:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 8, de 1974
Altera a Legislação da Previdência Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1.0 - O art. 55 da Lei n.o 3.807,
de 26 de agosto de 1960, com as alterações introduzidas pela Lei n.0 5. 890, de
8 de junho de 1973, passa a viS~orar com
a seguinte redação:
"Art. 55 - As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais empregados serão obrigadas a reservar de
2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) de seus cargos, para atender
aos casos de reabllltação ou readaptação profissionais, na forma que o
regulamento desta Lei estabelecer.
O disposto neste artigo aplica-se à administração pública federal direta e indireta que mantenha
quadro de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 1.0

§ 2.

O Instituto Nacional de Previdência Social emitirá certificado
individual deferindo as profissões
que poderão ser exercidas pelo segurado reabllltado ou readaptado
profissionalmente."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
0 -

até iniqua, na medida em que é cada
vez mais acentuada a política de admissão de pessoal, seja na administração
direta, seja na administração indireta,
ou seja, no próprio INPS, pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ora, se a ocorrência de admissão de
pessoal pelo regime da CLT transformou-se em prática permanente no próprio INPS, como explicar que justamente nessas circunstâncias a aplicação da
lei se faça tão-somente em relação às
empresas com mais de 20 (vinte) empregados, ficando de fora a própria instituição?
O lógico e correto, ao contrário, em
razão do conteúdo eminentemente social
da matéria é não apenas conservar a
obrigatoriedade relativa ao INPS, senão
também, estendê-la às demais autarquia~
e outros órgãos da administração pública centralizada que possuam quadros de
pessoal sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala das Sessões, em 12 de março de
Nelson Carneiro.

1974. -

LEGISLAÇAO CITADA

Lei N.0 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social.
••• o •• o o • o • o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Art. 55 - As empresas que dispuserem
de 20 (vinte) ou mais empregados serão
obrigadas a reservar de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) de cargos,
para atender aos casos de readaptados
Justificação
ou reeducados profissionalmente, na forma que o regulamento desta Lei estabeA modificação ora proposta visa a res- lecer.
tabelecer, em linhas gerais, a mesma sis- ·
temática constante da antiga redação
Parágrafo único - As instituições de
da Lei Orgânica da Previdência Social, previdência social admitirão a seus servivisto que, com a nova redação da Lei ços os segurados reeducados ou readapn.o 5.890, de 8 de junho de 1973, desa- tados profissionalmente, na forma que
pareceu a obrigatoriedade de o Institu- o regulamento desta Lei estabelecer.
to Nacional de Previdência Social admitir a seu serviço trabalhadores reabilitados, readaptados ou reeducados pro(As Comissões de Constituição e Jusfissionalmente, mesmo que antes de se
tiça
e de Legislação Social.)
submeterem a esses processos de reabilitação ou readaptação profissional teO SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) nham pertencido aos seus quadros.
O Projeto lido será publicado e, em seEssa restrição ora imposta, por força guida, remetido às Comissões compedo atual dispositivo legal, chega a ser tentes.
o o o o o
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- 135Sobre a mesa, requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.

A partir do Município de Amparo do
São Francisco, situada na margem direita do Rio da Unidade Nacional, o sisÉ lldo e aprovado o seguinte:
tema vai constituir-se, ao todo, de 9 (nove) estações bombeadoras. A última.dessas
estações se localiza na Cidade de
REQUERIMENTO
Nossa
Senhora da Glória, que se distan0
N. 11, de 1974
cia 97 quilómetros do Rio São FrancisNos termos regimentais, requeiro que co.
não seja reallzada Sessão do Senado no
Para que se possa bem avaliar o vulto
dia 15 do corrente, nem haja expedien- e a significação da empresa, basta dite em sua Secretaria.
zer que estão sendo utilizados 125 quilómetros de tubos de ferro fundido e
Sala das Sessões, em 12 de março de construídos 14 reservatórios, cuja capa1974. - Guido Mondim.
cidade total de acumulação alcança a
23. 800 metros cúbicos de água.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Capotada no Rio São Francisco, a água
O primeiro orador Inscrito é o nobre Senador Lourival Baptista, a quem dou a passa por uma estação de tratamento,
dotada dos melhores equipamentos da
palavra.
tecnologia dos nossos dias, sendo levaO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Tra- da, a seguir, aos sistemas de distribuigo, hoje, ao conhecimento do Senado ção das já referidas 9 (nove) cidades
uma notícia das mais auspiciosas para sergipanas.
o desenvolvimento social e econômico de
Nesse empreendimento hidrológico, a
uma das áreas mais sofridas da Região Superintendência do Vale do São FranNordestina. Refiro-me, de modo todo es- cisco aplicará, até o fim do presente
pecial, à construção da Adutora Regio- exerc!clo financeiro, o montante de doze
nal Sertaneja de Sergipe, Importante e milhões e oitocentos mil cruzeiros. Imenecessária reallzação da Superintendên- diatamente, serão beneficiados mais de
cia do Vale do São Francisco.
50.000 habitantes. A obra, porém, está
projetada para satisfazer à demanda de
Ainda recentemente, no dia 3 de mar- até 90.000 habitantes.
ço fluente, foi inaugurada a primeira
Sr. Presidente, Srs. Sen;J.dores:
etapa da Adutora, que está em condições de abastecer de água as Cidades
Ao fazer a presente comunicação, tesergipanas de Canhoba e de Amparo do nho a intenção de parabenizar o Povo
São Francisco, servidas pela primeira de Sergipe, que acaba de ver realizado
estação de bombeamento do sistema, lo- um de seus mais cams desejos: o de ver
calizad.a nesta última cidade.
água abund.ante nas cidades do sertão
adusto, corrigindo, assim, com a obra da
Encontra-se quase pronta, para breve inventiva
humanas, as conseqüências
inauguração, a segunda etapa da Adu- maléficas dos
desequilibrios climáticos e
tora, que irá beneficiar as cidades de do Instável regime das chuvas naquela
Nossa Senhora de Lourdes e de Itabi. Fi- Região.
nalmente, vão em ritmo acelerado os trabalhos de construção da terceira e úlParticularmente, esta Adutor.a me é
tima etapa da Adutora Regional Serta- muito cara, pois se trata de antiga reineja de Sergipe para fornecer água a vindicação minha, desde o tempo em que
mais 5 (cinco) cidades do alto sertão exerci o mandato de Governador do Essergipano: Graccho Cardoso, lt,eira No- tado de Sergipe. Foi precisamente nessa
va Monte Alegre, Cumbe, assim como época e com a colaboração d.a Comissão
do Vale do São Francisco que se iniciaNossa senhora da Glória.
ram os estudos de viabilidade dessa obra
Servindo a uma faixa do território ser- hoje tão louvada. É de ressaltar-se, aqui,
glpano que se Interioriza na dlreção do a valiosa contribuição técnica do CONleste para o oeste, até alcançar a fron- DESE - Conselho do Desenvolvimento
teira do Estado da Bahia, o sistema en- Económico de Sergipe - p.ara a solução
volve um conjunto de 9 (nove) Municí- do assunto, e o grande interesse demonspios que muito esperavam desse empre- trado nessa solução pelo Secretário Exeendimento para desenvolver as suas po- cutivo do CONDESE, àquela época, Economista Juarez Alves Costa.
tencialidades econômicas.

- 136Mas quero, igualmente, congratularme com a Superintendência do Vale do
São Francisco, na pessoa do eficiente
e esclarecido Superintendente, Cel. Santa Cruz Caldas.
JlJ graças à sua atuação destacada e
decidida à frente da SUVALE que Sergipe viu agora inaugurada a primeira etapa da Adutora d.a Região Sertaneja, a
qual, depois de totalmente pronta e em
funcionamento, vai mudar a fisionomia
sócio-económica daquela área do sertão
sergipano.

Nesta oportunidade, devo também levar as minhas congratulações ao Governador de Sergipe, Engenheiro Paulo Barreto de Menezes, que também multo se
interessou pela concretização da obra, e
em cujo G<lvemo se começam a inaugurar as estações de bombeamento da Adutora da Região Sertaneja. Sua Excelência, que esteve presente ao ato de inauguração e que tanto se interessa pela
sorte do Povo serg!pano, sente-se realmente feliz por ver resolvido o magno
e angustioso problema da escassez, quando não da falta do precioso liquido naqueles confins do Estado.
Finalizando, manifesto minhas esperanças de que a Superintendência do Vale do São Francisco, prosseguindo na
execução de seus Planos, consiga, em
breve prazo, libertar o sertão serglpano
do fantasma e das garras da miséria
proveniente da falta de água.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muiro bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último dia
oito, fiz, desta tribuna, uma sugestão ao
Governo que se instalará na próxima
sexta-feira, no sentido de que sejam desenvolvidos estudos visando à conversão
do nosso carvão-vapor em gás e gasolina
sintéticos.
A idéia nasceu de uma leitura que fiz
de exemplar do Boletim da República
Federal da Alemanha, onde vi que, durante a II Guerra Mundial, 50% do combustivel liquido necessário à grande Alemanha daquele tempo provinham do
produto sintético extraído do abundante carvão da Bacia do Ruhr.

Recentemente, encontrando-me nos
Estados Unidos, tomei conhecimento do
grande rush, do qual participam grandes
empresas do petróleo, aos mananciais de
carvão do Melo-Oeste, para transformálos, também, em gás e gasolina sintéticos.
A União Sul-Africana, por sua vez, já
extrai gasolina das suas minas de carvão
na razão de 30% do consumo, e o Chile,
por Intermédio do seu Ministro das Minas, anuncia que vai entrar, igualmente, na senda dos combustíveis sintéticos
oriundos da hulha.
No caso nacional, referi-me, exclusivamente, ao uso do nosso carvão-vapor, pois
sei que o carvão-metalúrgico brasileiro
já é, por si só, demasiado insuficiente
para as necessidades da nossa siderurgia.
Mas o carvão-vapor, em que pesem as
medidas restritivas do Governo à sua. extração, tem estoques cada vez mais abundantes.
A propósito do meu pronunciamento
do dia 8, recebi hoje extenso TELEX que
tenho em mãos, a mim dirigido pelo Direter-Presidente da Ferrostaal do Brasil
S. A., Dr. Von Heydebreck. o telex é
oriundo de São Paulo, datado do dia.
11-3-74, e seu teor, na integra, é o seguinte:
"Telex para Senado Federal
Brasilia - 11-3-74.
Senador Luiz Cavalcante
Foi com grande satisfação que deparamos com a noticia diwlgada.
pelo jornal "0 Estado de S. Paula",
em data de 9 da corrente, demonstrando o grande interesse do eminente Senador na necessidade da.
ativação inadiável do processo de diversificação das fontes de energia.
do Pais.
Pondo em relevo a alta perspicácia.
de V. Ex.'\ com tanta criatividade
na apreciação das necessidades imprescindíveis em procedermos, com
a maior brevidade passível, à construção de um novo complexo de indústria, visando à obtenção de derivados petrolíferos, par meio de extração de carvão nacional, mesma de
baixa teor calorífico, solução esta.
impreterível à ampliação substancial
do potencial energético e petroquímica do Pais, apressamo-nos a lnformar V. Ex.n que, dentro do con-
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texto do convênio para cooperação
técnica entre Brasil e a República
Federal Alemã em vigor, as bases da
infra-estrutura para a realização de
um tal empreendimento, praticamente já foram estaqueadas em colaboração com técnicos e p'eritos-geológos de ambos os países, serviço este
efetuado no decorrer do ano passado com o CPRM e DNPM no Ministério das Minas e Energia.
Para finalizar os estudos preliminares já efetuados, referentes à conversão de carvão nacional, segundo os
peritos alemães, alvissareiros todos
além da expectativa, falta apenas
a oficialização da visita ao Brasil
do Prof. Reerinck, perito de renome
internacional no campo de tratamento de carvão em geral, cuja aplicação foi também aprovada, antes e
durante a Segunda Guerra Mundial
na Alemanha, pais este privado de
fontes de hidrocarburantes. O Prof.
Reerinck elaborou os processos revolucionários da liquefação e gaseificação de carvão, processo de importância vital naquela época para a
sobrevivência do pais.
Os objetivos da vinda do Prof. Reerlnck visam, além da elaboração,
sob solicitação, de anteprojetos para
determinados setores, principalmente a fornecer Indicações quanto ao
capital a ser investido, a factib11ldade da exploração, ao custo da produção, bem como a viabilidade económica da nova empresa a ser criada.
·
Aconselhado por Dr. Leopoldo Américo Mlguez de Mello, Dlretor da
PETROBRAS no Rio de Janeiro, por
meio de ofício, datado de 28 de fevereiro, dirigimo-nos ao Gen. Araken
de Oliveira, Presidente da CPN Brasília, entidade a quem cabe, segundo Dr. Leopoldo, "julgar conveniente a vinda do referido, assim como tomar as medidas necessárias
para tanto, inclusive acertando a
programação definitiva da visita."
Estamos esperando, com máximo interesse, a manifestação do Gen. Araken de Oliveira, para que possamos
tomar a providência cabível à efetuação da projetada visita.
Agradecendo, desde já, ao eminente
Senador Luiz Cavalcante, a atenção
dispensada ao assunto, que V. Ex."

julga igualmente de suma importância, solicitamos-lhe a fineza de fornecer-nos, se for possível, a integra
de seu discurso proferido em Brasília para nossos estudos. Pondo ao inteiro dispor de V. Ex." a colaboração
técnica da Ferrostaal do Brasil S. A.
no sentido de qualquer assessoramenta que estiver em nosso alcance,
a fim de apressar o desenvolvimento
nacional, apresentamos nossos protestos da mais alta estima e distinta
consideração.
Ferrostaal do Brasil S. A. - São
Paulo. - Dr. Von Beydebreck, Direter."
Sr. Presidente, a mensagem telegráfica que acabo de ler é demasiado eloqüente para receber de minha parte comentário a respeito.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Sr. Senadores. (Muito bem!
Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes.
O SR. ANTONIO FERNANDES - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em princípio
de fevereiro deste ano, o General Médici
visitou o meu Estado, pela última vez
como Presidente da República, comple~
tando, assim, quatro visitas e tornandose o governante revolucionário que por
mais vezes visitou a Bahia.

Sua presença de irresistível personalidade fixou cada vez mais na alma baiana a impressão de homem bondoso, com
uma maneira de falar simples e direta,
sempre dosada de confiança e determinação. São traços que marcam, no comportamento do Presidente Médici, o homem de caráter e capacidade excepcionais.
Na visita que fez ao Centro Administrativo da Bahia, o Presidente da República ouviu no auditório da Secretaria
dos Transportes, exposição do Governador Antônio Carlos Magalhães sobre as
realizações do Estado, especialmente a
respeito da implantação do Centro Administrativo da Bahia.
Na mesma oportunidade, o Secretário das Minas e Energia, Dr. José Mascarenhas, fez uma explanação sobre o pólo
petroquímica do meu Estado.
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com o Presidente Médici, afirmou o Governador Antônio Carlos que "depois da
revolução Democrática de 64, tem sido
realmente fácil aos Governadores dirigir
seus Estados". Citou o CAB como o
maior projeto urbano do País, cuja área
tem capacidade de abrigar cerca de dois
milhões de habitantes.
Afirmando que o Centro Administrativo da Bahla corresponde a um investimento superior a duzentos milhões, o
Governador do meu Estado garantiu que,
até o final deste ano, Instalará todo o
Governo dentro do CAB. Falou também
que a Bahia cresceu 1,350% no Governo
Médlcl, no setor de Implantação de indústrias, graças ao apoio recebido do Governo Federal.
Sobre a Petroquímica, destacou a Importância da decisão histórica do Presidente de Implantar o Pólo do Nordeste, na Bahla, dizendo que 37 empresas
já estavam com sua Implantação certa,
nove das quais já se acham em pleno
funcionamento. Explicou aspectos do
Plano Diretor de Camacari e disse que
com a instalação da Petroquímica vinte
e cinco mil empregos serão criados, Implicando a Iniciativa num Investimento
de sete bilhões de cruzeiros. Sua Importância para a Bahla é de tal ordem que,
em 1975, começará verdadeira transformação na arrecadação para as rendas do
erário público.
Na oportunidade, o Governador agradeceu, mais uma vez, ao Presidente Médicl, "em nome de oito milhões de balanos, que não esquecem o apoio que o seu
Governo deu à Bahla, fazendo com que
ela desse o seu grande salto para o desenvolvimento".
Desejo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
reafirmar que na realidade o Presidente
Médicl consolidou a Revolução de Março, durante sua presença no Poder. E sobre o meu Estado, consolidou-o de tal
maneira, executando a missão com tanta segurança, que o seu apoio decisivo
na criação do Pólo Petroquímlco fez com
que a Bahia conquistasse a posição de
um Estado que mais cresce, atualmente,
dentro do contexto nacional, como uma
de suas unidades mais prósperas.
Ao agradecer sua visita honrosa ao
meu Estado, declaro aos nobres Colegas
que o Presidente Médici deixou no coração dos baianos um grande sentimento

de estima e respeito que Identifica na
alma do nosso povo a gratidão. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Carlos Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é com o mais
profundo pesar que trago ao Senado da
República a infausta notícia do falecimento do ex-Senador capixaba .Tones
dos Santos Neves, ocorrido a 20 de dezembro último, em Vitória, cercado do
carinho de sua excelentíssima família,
de seus numerosos amigos e admiradores e do povo espirito-santense.
Figura humana das mais interessantes,
dedicou à política certo período de sua
vida, prestando a seu Estado e ao País
relevantes e notáveis serviços que o consagraram como estadista de escol.

Nascido no Município de São Mateus,
a 29 de dezembro de 1901, era filho do
Dr. João dos Santos Neves e de D. Albina da Silva Neves, membros de uma das
mais antigas e tradicionais famílias do
Espírito Santo, que deu ao Estado vultos
que se salientaram nas letras, nas ciências, na política e que, ainda, no momento, se notabilizou nos mesmos e em
outros ramos de atividade.
Fez, no Estado, os cursos primário e
ginasial e, na Faculdade de Medicina
da Universidade do Rio de Janeiro, formou-se em Farmácia.
Apaixonado de sua terra natal, exerceu, por largos anos, em Vitória, a profissão escolhida, fazendo parte da Farmácia e Drograria G. Rouback & Cia.,
de onde saiu para a política durante a
Interventora João Punaro Bley, a cujo
Governo prestou serviços de alta importância, como Membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças e como um
dos autores do projeto de fundação do
Banco de Cré di to Agríc·ola do Espírl to
Santo, instalado na época, do qual foi
eficiente Dlretor e Preslden te.
Mantendo a tradição da família, gostava das letras, dedicando-se especialmente ao estudo das finanças e da economia, com vistas às soluções dos problemas do Estado e nacionais.
Amigo e admirador do então Presidente Getúl!o Vargas, Jones dos Santos
Neves, cujo nome constava de uma lista
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tríplice da qual deveria. sair o substituto do Interventor Punaro Bley, foi, em
1943, nomeado para governar o Espírito
Santo, em cujo cargo se manteve até
1945. Em 1951, foi eleito Governador do
Estado, cargo que assumiu a 31 de janeiro daquele ano.
Suas administrações foram dinâmicas
e desenvolvimentistas, sendo sua. maior
meta o desejo férreo de libertar o Estado
dos galhos dos cafeeiros, nos quais, praticamente, se baseava sua economia.. Elaborado seu plano de infra-estrutura, já
como Governador, lançou-se ao trabalho
de construção da Usina Elétrlca de Rio
Bonito, visando à industrialização; desenvolveu o sistema de estradas de rodagem, procurando diversificar a lavoura e
incrementar a pecuária; desenvolveu o
ensino público e criou a Universidade do
Espírito Santo, mais tarde reformulada
e federalizada, tendo em mira evitar o
extraordinário êxodo dos valores moços
e a formação de técnicos para o desenvolvimento que haveria de surgir, como
está acontecendo; deu ênfase à saúde pública, com a instalação de numerosos postos de assistência médica para atender
aos mais necessitados; construiu a ponte
sobre o Rio Doce, em Baixo Guandu, ligando Espírito Santo a Minas Gerais, e
ainda dotou essa cidade do primeiro serviço de água fluorada construído no Brasil e de um esplêndido Hospital Geral;
idealizou e instalou, em Vila Velha, um
sistema habitacional nos moldes do
atual B.N.H., denominado Instituto do
Bem-Estar Social, para atender a funcionários de pequena remuneração e a
outras classes nas mesmas condições económicas; conquistou ao mar uma grande
área, na Baía de Vitória, que hoje serve
ao crescimento da cidade; ampliou o
porto e a área portuária, prevendo seu
grandioso porvir; aumentou e desenvolveu, em bases tecnicamente modernas, o
serviço de águas de Vitória; pavimentou a grande ponte de Colatlna, sobre o
Rio Doce, e terminou nossa terceira ponte sobre o mesmo rio, em Linhares, que
foi a última obra inaugurada no País
pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas.
Em largas pinceladas, esse o acervo de
serviços prestados ao Espírito Santo pelo
seu inesquecível fllho, além de inumeráveis outros em todos os setores de atividade, que a memór~a do povo guarda com
respeito e admiraçao.
Em 1945, foi eleito Senador por quatro
anos, deixando nesta Casa numerosos
amigos, entre o funcionalismo e a Im-

prensa e a totalidade dos Srs. Senadores, a cujo respeito, estima e admiração
se impôs pelo trabalho, pela cultura, pelo
lhano trato e pela camaradagem que sabia conquistar.
Vários anos Presidente do Partido Social Democrático, Seção do Espírito Santo, que ajudou a fundar, soube com especial tino e sabedoria conduzir o Partido
a grandes vitórias, cercado sempre pela
solidariedade dos seus amigos e correligionários. Austero, mas afável, correto,
digno, trabalhador e honesto como aqueles que mais o sejam, era dotado de elevado espírito público a serviço de nossa
terra e de nosso País.
Sua carreira política foi brilhante, como brilhante, construtiva e profícua foi
sua passagem por todos os cargos que
exerceu na vida pública ou particular.
Os reveses que sofreu não deslustram
sua vida. Ao c·ontrário a elevam, pois, virada. a página, Já estava ele, no setor
privado, no trabalho duro, do qual só
a doença. e a morte o retiraram, quando
chefiava, com seus filhos, diversas organizações de construção e indústrias.
Conheci Jones como estudante e fui
amigo seu desde aquela época. Juntos
ou alternadamente chefiamos, política e
administrativamente, o Estado em vários períodos. Sempre vi nele o homem
honrado, correto, leal e franco, cujas
atitudes me inspiravam confiança e, por
isso mesmo, nem as queixas ou desavenças dos correligionários, nem as Intrigas
dos adversários conseguiram abalar.
Era Jones.dos Santos Neves casado com
D. Alda Magalhães Santos Neves, com
quem teve três filhos: D. Terezinha Leal
(falecida) e Drs. Jones dos Santos Neves
Filho e Joel Santos Neves, engenheiros e
industriais do mais alto gabarito.
São seus irmãos o cientista Dr. Jayme
dos Santos Neves, Diretor-Geral do Serviço de Combate à Tuberculose, e o historiador e professor Dr. Guilherme dos
Santos Neves, e suas irmãs Madame Antonio Prado Fllho, Madame Dr. Henrique
Cerqueira Lima e Viúva Dr. Mário de
Oliveira Neves.
O Jornal A Gazeta, que se edita em
Vitória e que trago em complemento às
minhas palavras, em artigo de fundo,
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"As alegrias do Natal espírito-santense de 1973 sofrem um impacto
emocional de dor e de saudade com
o passamento súbito de Jones dos
Santos Neves, uma das figuras exemplares de correção e seriedade que
têem povoado a vida pública do Estado e, através dela, influído positivamente na abertura do futuro de
sua própria gente.
Um enfarte o retira da vida, aos 72
anos de idade, e ao convívio dos familiares, dos amigos e de uma legião de admiradores, que o viram, ou
disso tiveram notícias, exercitando a
faina de um administrador consciente durante uma interventoria
federal ou de uma govemança ou,
ainda, como Senador da República,
iniludivelmente voltado para a defesa dos interesses estaduais, justamente numa época em que representar o Espírito Santo no Congresso
Nacional exigia denodo e profundo
sentimento gentílico.
Filho de São Mateus, terra empobrecida pelo êxodo do progresso económico, Jones dos Santos Neves foi o
dirigente político-administrativo intrinsecamente ligado à pobreza económica do Estado e, por isso mesmo,
sempre intransigente na defesa dos
interesses da comunidade.
Esclarecido, imprimiu métodos até
hoje modernos e atuais na Administração Estadual, cabendo-lhe adotar,
no segundo periodo de Governo de
sua responsab!lidade, o planejamento como peça indispensável ao equacionamento dos programas governamentais.
Audacioso e persistente, buscava metas anojadas como, por exemplo, a
instalação de um sistema energético
capaz de propiciar ao Espírito Santo
a industrialização de que sempre necessitamos. A Capital do Estado deve
à sua administração notáveis melhoramentos, destacando-se dentre estes a conquista, ao mar, da grande
área em que, atualmente, se encontra a Esplanada Capixaba.
Homem de posições definidas, Jones dos Santos Neves era combatido,
mas combatia com altivez e uma
integridade que o trouxe aos últimos dias sob a aura de um respeito
público intocável e crescente.

Não há dúvida de que, enquanto ,
História o acolhe, o Espírito Sant.
perde um grande homem, em trocf
de cuja vida fica com o exemplo d'
mais um, entre não muitos, que sou
beram tornar a vida um símbolo d;
u tllldade política, social e humana.
Nos momentos de tristeza e de sau
dade que hoje emprestam uma sen
sib!lldade diferente ao Natal do'
conterrâneos de Jones dos Santo'
Neves, o registro imperecível da Hls
tória alcança maior profundidade
para, mercê da vontade divina, tor~
nar-lhe a figura mais viva e perene,
Assim há de ser, como tem sido com
outros vultos, para os quais a enfermidade da vida física cede lugar e se
minimiza ante a grandiosidade do
espírito e a grandeza das obras."
O Sr. Eurico Rezende - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG - Com
muita honra, nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Desejo subscrever em gênero, número e grau as considerações que V. Ex,a tece em tomo da
figura de Jones dos Santos Neves, com
quem convivi, a princípio, em termos de
controvérsia política e, mais tarde, num
sentido amplo de companheirismo e solidariedade. Era, realmente, um homem
dotado - e isto era raro naquela ép.oca
- de uma mentalidade agressivamente
desenvolvimentlsta. E, nesse setor, prestou relevantes serviços ao Espírito Santo, sendo de se destacar a autarquia de
eletricldade por ele formada, com base
na exploração energética do Rio Santa
Maria. A usina está lá, funcionando e
produzindo. Devemos a ele, também, a
modernização do Porto de Vitória, a
abertura de estradas, dentre as quais
merece destaque a rodovia asfaltada Vitória-Cachoeiro de Itapemlrim e que foi
um grande benefício prestado ao Espírito Santo. Parece-me ter sido o primeiro episódio asfáltico em nosso Estado.
Dedicou-se, proftmdamente, à educação,
fundando a Universidade Estadual do
Espírito Santo, mais tarde federalizada.
Houve, então, acervo enorme de serviços
prestados ao Estado. Quero, portanto,
depositar, no seu pronunciamento, o meu
apoio, a minha solidariedade, reverenciando a memória desse grande espíritosantense e estendendo o gesto espiritual
e sincero de minhas condolências à sua
esposa, aos seus filhos, que têm sabido
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deixado pelo seu ilustre Chefe. Pretendo, também, como V. Ex.a, ocupar a tribuna da Casa, para fazer, oportunamente, um pronunciamento sobre a vida e a
obra desse grande capixaba.
O SR. CARLOS LINDENBERG - Nobre Senador Eurico Rezende, quero, agradecer o aparte com que V. Ex.a me h<mra e vem completar as minhas palavras,
com referência ao pranteado amigo nosso, Jo11es dos Santos Neves.

Com este singelo, mas sincero depoimento, quero exaltar a personalidade do
grande morto e reverenciar sua memória pelo seu elevado merecimento, consignando, nos Anais da Casa, onde
exemplarmente pontificou, nossas homenagens, nosso profundo pesar e nossas saudades peelo seu desaparecimento.
Seus exemplos de bras!l!dade e suas lições de civismo e de trabalho, entretanto, não serão privilégio de sua Família,
mas viverão como lembrança permanente no coração de quantos o conheceram e estimaram.
Renovando à Exma. Famíl!a Jones dos
Santos Neves a manifestação de nosso
sincero pesar, reque!])o à Mesa que telegrafe à sua Famíl!a e ao Governo do
Estado do Espírito Santo, cujo povo se
cobriu de luto, enviando as condolências
desta Casa, que se associou ao nosso pronunciamento. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA -

s!d•ente, desisto da palavra.

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

S. Ex.a desiste da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no decorrer da
Sessão Legislativa passada, ocupe! a tribuna, em duas ocasiões, para comentar,
analisar e, por fim, solicitar providências
que julgue! oportunas, a respeito das periódicas enchentes que assolam o Vale do
Itajai, em meu Estado.
Na primeira delas, quando vivas, ainda, as imagens da calamidade - transmitidas que foram, para todo o Pais,
através da televisão - fiz pormenoriza-

do relatório de suas conseqüências sobre
a economia catarinense, de! conta das
medidas que órgãos estaduais e federais
já haviam tomado, dando ênfase especial à conclusão da Barragem Oeste, graças à qual os efeitos das cheias foram
substancialmente minorados, e, finalmente, reitere! apelo ao Ministério do Interior, para que dil!genc!asse no sentido
de dar maior urgência à conclusão da
Barragem Sul e ao Inicio das obras da
Barragem Norte.
Em dezembro passado, para que a justa reivindicação dos habitantes do Vale
permanecesse viva, voltei a ocupar a
atenção de meus nobres Colegas para,
uma vez mais, dirigir "veemente apelo
ao Ministério do Interior, para que, através do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, conceda, de pronto, a
pri-oridade que aquelas obras merecem".
Traz-me à tribuna, hoje, o dever de
levar ao conhecimento do Senado, da
Nação e, muito particularmente, do Estado de Santa Catarina a resposta àqueles apelos, a mim dirigida pelo ilustre
Ministro do Interior; José Costa cavalcanti, através do Aviso/GM/BSB/n.O
01070, de 7 de março corrente. Ao fazêlo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio
igualmente de minha obrigação, presto
justa homenagem ao titular da Pasta
do Interj.or pela atenção e especial carinho que dedicou, nã·o apenas às minhas
solicitações, mas principalmente às sentidas reivindicações da gente catarinense.
Diz o expediente do ilustre Ministro
Costa cavalcant!:
"Sr. Senador,
Ao tomar conhecimento das inundações que se verlf!caram mais uma
vez, no Vale do Itajai, na última semana do mês de agosto do ano passado, diligencie!, na ocasião, a adoção de medidas de emergência que a
situação impunha, bem como procure! !ntens!f!car, através do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, o andamento das obras e
providências em curso, e que vêm
sendo realizadas para deter a amplitude e as conseqüências de tais
calamidades naquela rica e promissora região do Estado de Santa Catarina.
Posteriormente, ao tomar conhecimento do teor do discurso pronuncio.do por Vosso. Excelência, no Se-
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II), de 1,0 de setembro, solicitei ao
órgão deste Ministério informes pormenorizados, que agora utilizo para
oferecer a V. Ex.a os elementos assim obtidos."
Seguem-se, Sr. Presidente, informações
que dão conta da extensão dos efeitos da
calamidade, que me permito deixar de
citar, pois já do conhecimento de todos.
Em outro trecho da carta, diz S. Ex.a,
ao informar das características e do
atual estágio de implementação do projeto elaborado pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento e destinado a eliminar o Vale do Itajaí as
cheias periódicas que tanto afetam sua
economia:
"As barragens programadas estão locallzadas nos rios Itajaí do Oeste,
Itajaí do Sul, Itajaí do Norte ou Hercílio e Itajaí-Mirim.
Os cursos dágua a sevem melhorados, para facllitar e apressar o escoamento das águas, são os rios Benedito e Itajaí-M!rim.
A Barragem Oeste, situada a montante da Cidade de Taió, no Rio Itajaí do Oeste, já está concluída, retendo as ondas de cheia desse rio e
já protegendo todo o baixo vale do
Rio Itajaí do Oeste, até a Cidade de
Rio do Sul.
Da Cidade de Rio do Sul até a foz
do Rio Hercílio, em conseqüência da
retenção já hoje proporcionada pela
Barragem Oeste, há uma redução
das cheias da ordem de 50% (clnqüenta por cento), e desse ponto para jusante, onde se situam as cidades
de Indaial, Blumenau e Gaspar, a
proteção é estimada em 25% (vinte
e cinco por cento).
Com a conclusão da Barragem Sul,
em construção no Rio Itajaí do Sul,
a 12 km acima da cidade de Ituporanga, o vale desse rio também ficará protegido e a Cidade de Rio do
Sul, bem como as áreas marginais
do Rio Itajaí-Açu, até a foz do Rio
Hercíllo, terão a segurança pretendida, contra as inundações.
Nessa oportunidade, todo o Vale do
Rio Itajaí-Açu, abaixo do Rio Hercílio, receberá uma proteção da ordem
de 50% (cinqüenta por cento).

A construção da Barragem Norte, a
ser implantada no Rio Itajaí do Norte, próXimo à foz do Rio Dolmann e
que, em volume de retenção de
cheias, corresponde ao obtido com as
barragens Oeste e Sul, trará o controle das inundações em todo o vale
desse rio, complementando a regularização prevista para o Vale do
Itajaí-Açu, não considerando o vale
do Itajaí-Mirlm.
A melhoria do Rio Benedito, com
derrocamentos em seu leito e cortes
de meandros, evitará as inundações
causadas por esse rio, afluente do
Rio Itajaí-Açu.
O Vale do Rio Itajaí-Mlrim, que tem
sua foz no Itajaí-Açu, próximo ao
mar, já no perlmetro urbano da Cidade de Itajaí, será protegido com a
retificação desse rio, desde a sua foz
até a Cidade de Brusque.
Com essa retificação, praticamente
já concluída, a Cidade de Brusque e
o baixo Vale do Itajaí-M!rim já estão livres das enchentes normais.
Um sistema de drenagem a ser implantado no baixo vale do ItajaíMirlm permitirá o aproveitamento
das baixadas existentes e a sua incorporação à produção agrícola e pecuária.
A peça final da proteção desse subvale e que completará as obras básicas previstas pelo D.N.O.S., dentro
do Projeto Global de Regularização
de Descarga e Proteção Contra Inundações do Vale do Itajaí, será a construção da Barragem Mirim, localizada a montante da Cidade de
Brusque.
É claro que, concomitantemente com
a execução do Projeto Básico, em
determinados pontos do Vale do Itajaí, quer no melo rural ou nos centros urbanos, serão efetuados pequenos projetas parciais, de drenagem
ou proteção contra inundações, a
fim de resolver problemas locais que,
evidentemente, não poderiam ser
considerados dentro de um projeto
global."
Após comentar, através de estudo
comparativo, os efeitos das enchentes,
caso não estivesse concluída a Barragem
Oeste, passa o Ilustre titular da Pasta
do Interior, Ministro Costa Cavalcantl,
a sugerir as medidas necessárias à pron-
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contra Inundações do Vale do Itajaí:
"O quadro aqui apresentado demonstra, multo bem, como é Importante a conclusão de todo o Projeto
de Regularização e Proteção Contra
Inundações que vem sendo Implantado pelo Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, no Vale do
Itajaí, em Santa Catarina.
Tais ocorrências Indicam, assim, a
necessidade de ser elaborado um esquema de recursos financeiros que
permita concluir no menor prazo
possível as obras ainda não Iniciadas.
Dentro de uma ordem de prioridade,
desejo referir-me às barragens Norte e Mirim, tendo em vista que, para
a Barragem Sul e Melhoria do Rio
Benedito, já estão previstas as verbas necessárias.
A custos atuais, para a construção
dessas duas barragens, Norte e MIrim, seria preciso um montante global da ordem de Cr$ 150. 000. ooo,oo
sendo, aproximadamente, ........ .
Cr$ 100. 000. 000,00 para a Barragem
Norte, com prioridade de construção."
E S. Ex.e. assim justifica a prioridade
mencionada, fornecendo, Inclusive, ampla visão de seu significado econômlco
e do atual andamento das obras:
"Alguns dados comparativos, correlacionando o Vale do Itajaí com o
Estado de Santa Catarina seriam Interessantes que fossem aqui consignados, para mostrar a importância
dessa região.
O Vale do Itajai, com aproximadamente 15.000 km2, corresponde a
14,4% da área do Estado. A sua população da ordem de 530.000 habitantes representa 17,6% da população estadual. A receita federal do
vale é de 28% do total arrecadado
em Santa Catarina. O valor do faturamento Industrial, na região do
Itajai, corresponde a 31% da do Estado e o consumo de energia industrial no vale é de 50% da consumida em todo o território catarinense.
A exportação autorizada, no Vale do
Itajai, corresponde a 80% da exportação do Estado.

Esses dados indicadores bem mostram a Importância desse vale, o
que o mesmo representa para o Estado de Santa Catarina e, conseqüentemente, a necessidade de se
dar segurança, a uma região rica
que, para se desenvolver mais, precisa ser protegida contra -as Inundações periódicas que a atingem e
que, bem o reconheço, tantos prejuízos lhe trazem.
Convém ainda registrar que, quando
da última visita do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República ao
Estado de Santa Catarina, o Vale
do Itajai, representado por três associações municipais, que congregam todos os seus Municípios, uma
só reivindicação fez, e esta foi a do
apressamento, pelo DNOS, das obras
de proteção contra Inundações, principalmente, a da Barragem Sul e o
Inicio da construção da Barragem
Norte.
Quanto à Barragem Sul, não há falta de recursos. A conclusão da obra
e uma maior rapidez de sua execução estão apenas condicionadas a
condições climáticas. Encontrandose, além disso, a obra superequlpada e com Instalações elétrlcas para
trabalho noturno, acredito que até
fins de 1974, dentro do prazo contratual, a Barragem Sul fique concluída.
No que se refere à Barragem Norte
a situação é diferente. Ainda não se
dispõe de um esquema financeiro
que permita fazer frente a esse novo compromisso que é estimado em
Cr$ 100.000.000,00.
O Vale do Itajaí, no entanto, merece, pela sua Importância, ser olhado de forma prioritária e como área
estratégica."
Permito-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, colocar em destaque as afirmações com que o Sr. Ministro do Interior encerra sua correspondência, eis
que, justamente neste trecho, acredito
estar o caminho para vermos definitivamente solucionada esta angustiante
questão:
"Seria, assim, ao meu ver, razoável
que parcelas do "fundo especial"
fossem destacadas para a construção dessa barragem. (Refere-se o
Sr. Ministro à Barragem Norte.)
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poderiam contar com o apoio de
fundos globais, sob o controle do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, tais como Financiamento de Ativldades de Projetas
Prioritários, Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas ou
Fundo de Desenvolvimento de Projetas Integrados, parece-me inteiraemnte justificada.
Para a "Barragem-Mirim", não tão
prioritária quanto a Norte, Impõese, de igual modo, um plano, que
também venha viabilizar a sua
construção.
Com estes esclarecimentos que tenho a honra de oferecer a V. Ex.a,
permito-me acreditar, Sr. Senador,
que terei fornecido elementos que
revelam o empenho que tenho colocado na solução de um dos problemas mais aflitivos daquela valiosa
e progressista faixa do território do
Estado de Santa Catarina."
Este, Sr. Presidente, o teor da carta
do ilustre Ministro Costa Cavalcanti.
Empresto meu inteiro apoio à sugestão
apresentada, no sentido da utilização de
recursos do "fundo especial", do fundo
global, sob controle do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, destinados a Financiamento de Atlvldades de
Projetas Prioritários e do Fundo de
Desenvolvimento de Projetas Integrados.
Ao agradecer o empenho que o Ministro Costa Cavalcantl colocou na solução
deste problema, cuja prioridade pareceme, agora, questão Indiscutível, diante
dos argumentos de que acabo de dar
conhecimento à Casa, desejo valer-me
da oportunidade para expressar minha
convicção de que as soluções por S. Ex.a
apresentadas encontrem compreensão e
apoio na pessoa de seu ilustre sucessor,
Dr. Maurício Rangel Reis, a quem dirijo
sincero apelo no sentido de promover,
com urgência, o andamento das obras
que deixarão, como coisa do passado, a
lembrança das inundações que flagelam
periodicamente a progressista região do
Vale do Itajaí, em meu Estado, Santa
Catarina. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Orlando Zancaner.
O SR. ORLANDO ZANCANER - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o eminente
jornalista Júlio de Mesquita Neto recebeu, há pouco, a !áurea máxima da Federação Internacional de Editores de
Jornais, que é o prêmio "Pena de Ouro
da Liberdade".
O prêmio, em si, desvanece sobremaneira a Imprensa Brasileira, pela consciência demonstrada pelo seu quartel
mais avançado, que é o Estado de S.
Paulo, patrimônio moral, intelectual e
de lutas cívicas, que, como bem ponderou o ex-Governador paulista Abreu Sodré, faz "a História do nosso Pais e do
nosso Estado se confundirem, por momentos, com a história do próprio
jornal".
Quando se escrever, com profundidade sociológica e científica, a história
das revoluções brasileiras, certamente, o
ponto crucial, de mais difícil penetração
e análise, há de consubstanciar-se sempre nas lutas cívicas em prol das liberdades.
E isso porque essas lutas exigem uma
linha de coerência Inquebrantável de
seus mais lidlmos lidadores. Essa linha
vertical de virtudes másculas por vezes
sofre distorções, retirando-se os Intimoratos das primeiras horas para a posição cômoda do conformismo, ou transmudando-se em meros espectadores da
luta alheia, ou, afinal, convertendo-se às
delicias do poder.
O Sr. Danton Jobim - Permite-me
V. Ex.a um aparte?
O SR. ORLANDO ZANCANER - Pois
não, nobre Senador Danton Jobim.
O Sr. Danton Jobim - Prezado amigo
Senador Orlando Zancaner, V. Ex.a está
tratando de assunto que já foi, sem dúvida, versado nesta Casa. Mas V. Ex.a,
como Representante do Estado de São
Paulo no Senado Federal, tem o direito
de fazê-lo e acrescenta nova dimensão
ao tributo que aqui já foi prestado ao
Ilustre dlretor de O Estado de S. Paulo.
Sem dúvida, haverá, entre nós, aqueles
que discordem da linha mantida por
O Estado de S. Paulo, durante estes últimos anos, no que toca à situação política do País e ao julgamento dluturno
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revolucionários. Mas a verdade é que
ninguém pode deixar de concordar em
que O Estado de S. Paulo é uma instituição brasileira, uma instituição da Imprensa deste País, que honra sobremodo
os nossos foros de nação culta. A bravia
independência desse jornal, a maneira
por que ele se tem portado, através de
várias fases difíceis da vida nacional,
não apenas nesta, mostra que aquela
têmpera, que foi cunhada, que foi forjada e temperada pelos seus fundadores, sobretudo por aquele que o dirigiu
mais tempo, durante o período republicano, o grande Júlio Mesquita, essa
continua inquebrável, continua intacta,
continua a ser profundamente respeitada por todos aqueles que têm a responsab!Jidade, o privilégio de preservá-la
através dos tempos. Quero, neste momento, não associar a Bancada do MDB
às palavras de V. Ex.•, porque o MDB já
se manifestou sobre o assunto através
da sua Liderança, mas associar-me às
suas palavras, às palavras de V. Ex.•,
para dizer, de modo claro e peremptório, que, como jornalista que sou antes
de tudo - pois foi o jornalismo que me
trouxe a esta Casa - tenho O Estado
de S. Paulo como um tabernáculo da
honra do Jornalismo Brasileiro.

tlnela avançada que a tudo denunciou,
com coragem sempre intrépida, com informação sempre escorreita e com talento jornalístico inexcedível.

O SR. ORLANDO ZANCANER - Sou
muito grato a V. Ex.•, nobre Senador
Danton Jobim. O aparte de V. Ex.• honra o meu discurso. V. Ex.• é um dos
paladinos da liberdade neste País; homem que durante longo tempo exerceu
a Presidência da Associação Brasileira
de Imprensa. Isto demonstra o seu valor, o seu trabalho e a sua luta pela
informação escorreita, neste País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente a voz da mocidade brasileira, infeliz~ente, não se tem feito ouvir ultimamente. no que respeita aos rumos político- institucionais do nosso País.

A Família Mesquita, Sr. Presidente, por
três gerações, não se vergou a nenhuma
dessas hipóteses menos desvanecedoras.
Sofreu perseguições, prisões, expropriações e exílio, e jamais cedeu ante a prepotência e a ameaça dos que conspiraram, nestas últimas décadas, contra as
mais legitimas conquistas da civ!l!zação ocidental, notadamente contra as
liberdades públicas.

Podíamos recordar que no passado todos os grandes movimentos libertadores,
todos os movimentos no sentido de dar
maior consistência ao pensamento democrático e liberal, no Brasil, tiveram
sempre como seus vanguardeiros os moços das Universidades.

Quando, antes de 1964, se instalava no
Brasil um clima de perigosas agitações
sociais e políticas, que parecia rumar
definitivamente para o caos e trazia, no
seu bojo, insidiosa pregação subversiva,
foi o jornal O Estado de S. Paulo a sen-

Este assinalado serviço prestado à Nação Brasileira correspondia à- filosofia
do próprio jornal, e, pois, à filosofia democrática, onde a liberdade é o maior
de todos os bens e deve ser respeitada
e defendida, intransigentemente, em
toda sociedade.
Nenhuma submissão, nenhuma transação, nenhum desfalecimento, acudiu,
em tempo algum, ao espírito e à pena
desses notáveis paladinos das liberdades
neste País, nas três gerações por que
exerceram o jornalismo, porque o prêmio confiado a Júlio Mesquita Neto extrapola de sua pessoa e se funde na sua
Famil!a.
O perfeito elogio dos agraciados jornalistas pode caber nesta síntese, Sr.
Presidente: eles são um momento da
consciência democrática e das liberdades públicas da mstória Brasileira.

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

Agora Sr. Presidente, pedimos a palavra cÓmo Líder, exatamente para ler,
desta' tribuna, a mensagem do "Centro
Acadêmico XI de Agosto", - tradicionalíssima 'instituição universitária paulista " instituição acadêmica que representa sem dúvida, o que há de melhor
na tradição do alunado da velha Faculdade de Direito de São Paulo, a quem
tanto deve o País, - dirigida ao Presi-
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termos:

Orlando Zancaner -- Emival
Calado - Oslres Teixeira - Italívlo
Coelho - Ney Braga - Celso Ra. :pl.OS.

"CENTRO ACAD:mMICO "XI DE
AGOSTO"
FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA GERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Finda a Hora do Expediente, passa-se à

Rua Rlachuelo, 194 - Telefones:

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 3, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos To·rres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Fedeal, do discurso
proferido pelo Ministro Mário Andreazza, quando da inauração da
Ponte Rio-Niterói ("Ponte Presidente Costa e Silva").
Em votação o requerimento.

32-8322 -- 239-0652
N. 0 601/74

São Paulo, 11 de março de 1974
Ex.mo Senhor
Deputado Ulisses Guimarães
DD. Presidente Nacional do MDB
Prezado Senhor.
O Centro Acadêmico XI de agosto,
órgão representativo dos alunos da
Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, caracterizado pela defesa das liberdades democráticas e
pela luta em prol do restabelecimento do Estado de Direito em nosso
País, vem apresentar sua manifestação de solidariedade com todos aqueles que se batem no sentido da normalidade democrática e da justiça
social.
No momento de transição governamental, pedimos a V. Ex.a transmitir através do Legislativo a discordância desta Entidade no que diz
respeito ao sistema de eleições indiretas, que fere a soberania popular
e subtraí da população brasileira o
direito secular de livre escolha de
seus governantes.
Servimo-nos da oportunidade para
enviar a V. Ex. nossas Cordiais
Saudações Acadêmicas. - Amadeu
Roberto Garrido de Paula."
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senares:
José Guiomard -- Milton Trindade -- Waldemar Alcântara - Jessé
Freire - Domíclo Gondlm - João
Cleofas - Augusto Franco -- Eurico
Rezende -- João Calmon - Amaral
Peixoto -- Vasconcelos Torres Benjamim Farah- Nelson Carneiro
- José Augusto - Franco Montoro

ORDEM DO DIA
Item 1

Os Srs. Senado·res que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO PROFERIDO PElO MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA PONTE RIO-NITER61 ("PONTE
PRESIDENTE COSTA ESilVA"), QUE SE PUBliCA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
N. 0 03/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR
VASCONCElOS TORRES.
"Senhor Presidente:
"Esta é, sem sombra de dúvida, uma
hora memorável. Não é demasia retórica
declarar, aqui e agora, que se reafirma
Irreversivelmente a vontade de um povo
decidido a mudar o curso de sua Hisria.
"Estes, em verdade, à luz dos trópicos,
são tempos de fazer, de labor intenso, de
esforço incansável, como se do fundo do
espírito de cada brasileiro surgissem
lúcidas fontes de inspiração e brotassem
reservas magníficas de confiança, que
revelam todo o vigor da nossa capacidade criadora.
"O País, todo ele, produz, caminha,
reestrutura-se, reforma-se.
"Sacode-se a poeira de séculos de uma
economia que, nem por ter sido próspera
em momentos episódicos do pasado, não
perdera nunca a timidez como traço
distintivo.
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potencialidades, e sonhá-Ias nos bastava.
"E, enquanto sonhávamos em nossas
aldeias simples e em nossos campos primdt;]VIos, out11os povos se firmavam e,
com Inteligência e árduo trabalho, multiplicavam riquezas, onde quer que delas
se apropriassem.
"Fossos ·profundos e a cada ano mais
amplos passaram a separar-nos de outras nações, em termos de economia e
de qualidade de vida.
O DESPERTAR
"A Revolução de Março de 1964, pacientemente tecida pelo patriotismo e
pela coragem de grandes brasileiros e
desencadeada sob o aplauso ardente e
geral da Nação, foi o despertar para
uma aurora diversa e cheia de desafios.
"A Nação viu-se de olhos abertos,
descortinou caminhos, partiu e, ao partir, fez opção clara pelo caminho do
trabalho austero, constante e imaginativo, em regime de ordem e de confiança,
substituindo a improvisação pelo planejamento, os impulsos fugazes pelo esforço sistemá tlco, os desperdícios pela racionalidade e Impondo, de modo absoluto,
o Interesse público acima de quaisquer
outros.
"De março de 1964 a esta parte apenas um decênio decorrido - quantas
e quão profundas reformas foram introduzidas em nossas instituições económicas e sociais! Num esforço Imenso, sensível aos reclamos do povo e à preservação
do interesse nacional, modificaram-se
aspectos fundamentais do ·estilo de vida
dos brasileiros, substituindo-se o velho
modelo de sociedade predominantemente
agrícola e fornecedora de matérias-primas por um padrão moderno de pais
industrial, na:s atlvldades dos campos e
das cidades.
"Os Governos da Revolução vêm, não
só cumprindo obsessivamente, no plano
normativo, essa elevada missão histórica
de transmudar, no espaço de uma geração, a face, as estruturas e os fundamentos da Nação, mas também agindo
com ardo·r que jamais arrefece, vêm realizando, dia a dia, grandes obras de Infra-estrutura nos domínios da educação,
da saúde, da energia, das comunicações
e dos transportes, que sejam o· apoio
mesmo do progresso e do bem-estar do
povo brasileiro.

"O objetlvos alcançados pelo profundo
empenho desenvolvido na abertura de
grandes rodovias, no aumento e na
melhoria da rede ferroviária, na Indústria naval, no notável incremento da
participação· de nossa bandeira no Mercado Internacional dos Fretes, na construção de novos portos ou no aumento
de aca:pacidade dos existentes, oferendo
resultados altamente significativos, representam nitidamente a evolução acelera:da desses diversos setores. São resultados Incontestados e Incontestáveis,
que não traduzem apenas parcelas que
se vêm somar ao nosso sistema de
transportes, mas, sobretudo, passam a
constituir verdadeiros multpllcadores
dentro da economia brasileira, como fatores que impulsionam os potenciais
aceleradores do processo do nosso crescimento.
"Os meios de transporte, a:perfelçoadas em elevado grau neste decênio da
Revolução, não somente serviram de
base e de garantia à circulação de bens
produzidos em escala crescente pela
agricultura e pela Indústria nacionais,
sendo que também se transformaram
em poderosos elementos de integração,
ampliando de forma surpreendente as
nossas fronteiras econômica:s.
"Esse t~abalho imenso dos Governos
da Revolução, no sentido de assegurar ao
País transportes apropriados, se demonstrou racionalidade administrativa e seriedade de propósitos, nem por Isso· exigiu menos de nossos últimos Chefes de
Estado, ao se decidirem por investimentos em construções de tamanha slgnlfi·cação social e econômica, cujo :porte
mesmo haveria de atemorizar os fracos
e fazer titubear os que não· confiavam
nas nossas possibilidades de imaginar e
fazer.
UM MONUMENTO
"Gracas à visão ampla de estadistas
que a Revolução de Março de 1964 ofereceu ao Brasil, podemos hoje, no mês
em que se comemora o seu décimo aniversário, festejá-la, com legítimo orgulho, mediante esta magnifica estrada
sobl"e as águas, que liga por sobre a Bala
da Guanabara as Cidades do Rio de Janeiro e de Ni te rói.
"A Ponte Presidente Costa e Silva,
monumento à Revolução de 1964, ·projeção, sobre o mar, da grande rodovia lon-
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-148gitudlnal litorânea, '<~ BR-101, bem que sem o seu contrário; ninguém viu nunca
simboliza .ainda em sua majestade:
riso sem pesar, júbilo· sem pena, triunfo
sem
laivo de derrota.
- a decisão do povo brasileiro de vencer todos os obstáculos ao nosso pleno
OS MORTOS
desenvolvimento econômlco e social;
uma palavra de tom diferente
- a capacidade da nossa engenharia há"Assim,
de
ser
nesta hora luminosa
de estudar e executar empreendimentos · de regozijo ouvida
público
- palavra penosa e
da maior complexidade;
·
·escura, nascida de nosso coração·, em
- a dedicação e competência do ope- homenagem aos técnicos e operários,
rário br.aslle!ro, cujo ânimo, até nas ho- que, guiados pelo mesmo Ideal e unidos
ras dramáticas, jamais arrefeceu, tendo, no mesmo esforço, aqui tombaram para
ao contrário, saído fortalecido dos re- sempre como soldados fiéis ao seu dever,
veses próprios de obra de tamanha en- empenhados, de corpo e alma, nesta exvergadura;
traordinária construção·.
- a Integração das tecnologias Nacio"A eles, cujo suor de cada dia e cujo
nal, Britânica e Norte-Americana.
sangue não se derramaram em vão sobre
"Da mesma forma, simboliza o cons- estas águas, manifesto, com o nosso petante apoio da opinião pública aos ór- sar e nossa saudade, nas pessoas de
gãos do Governo Federal incumbidos de pais, irmãos, esposas, filhos, noivas ou
namoradas que deixaram, o reconhecidesenvolver o singular projeto.
mento de todos os brasileiros.
"Esta Ponte será também, daqui para
"Em homenagem àqueles bravos que se
o futuro, o marco divisor entre um Braforam,
cujos nomes ficarão gravados,
sil adolescente e um Brasil amadurecido;
para
sempre,
nesta obra - em cada
entre o País Incipiente e o País desenem
cada
aduela
- peço um minuto
pilar,
volvido; entre a Nação-Esperança e a
de
silêncio
em
melo
a estas minhas
Nação-Realidade, elo prodigioso entre o
palavras.
sonho lnconseqüente e o trabalho obstinado.
"Esta, Presidente Médlcl, é realmente
uma
grande hora.
"E po,rque é, em si mesma, um monumento à Nação, uma homenagem à
"Nosso trabalho alcança todos os sóis
Revolução Redentora de 1964 e uma e conhece tod·as .as luas, porque em todas
oferta ao futuro da Pátria, cumpre que as horas e em todos os lugares há semnesta hora de glória para o Povo Bra- pre um brasileiro a trabalhar, seja no
sileiro se agradeça:
âmago das majestosas florestas da Ama- ao eminente e saudoso Presidente zônia, seja no ondulado das coxllhas
Arthur da Costa e Silva por haver to- rio-gl"andenses.
mado, com o apoio do Congresso Nacio"Nosso empenho •e nossa força não
nal, a magna decisão de fazer esta Pon- arrefecem nas asperezas da jo·rnada,
te, providenciando a definição· dos recur- pois é próprio dos brasileiros engrandesos iniciais necessários à condução das cerem-se nas dificuldades.
obras e determinando sua contratação;
"A própria obra, melhor que as me-ao eminente Presidente Emílio Gar- lhores palavras que eu conseguisse aqui
rastazu Médlcl, por haver, desde o pri- reunir, dirá por si, séculos em fora, do
mei·ro minuto do seu Governo, compre- que esta geração. está fazendo para a
endido o extraordinário significado do edificação do futuro.
grande empreendimento e assegurado a
plena marcha dos trabalhos, que acom"Esta Ponte, sonho de cem anos, aspanhou, com entusiasmo, em todas a:s piração contínua de geracões e gerações
suas etapas, garantindo, assim, com o de -cariocas e flumlnensés, aí está, em
seu estímulo e a sua participação, a concreto e aço, como que pousada sobre
adoção de decisões graves, prontas e as águas da formosa Baía da Guanabaobjetlvas, que se Impunham para fir- ra, como ansiosa por agrupar os irmãos
mar-se o avanço irreversível dos servi- de um e de outro· lado da Bala.
ços.
"Com a sua abertura ao tráfego, tl."ans"Mas a essência das nossas vidas é forma-se a Ponte em mars um novo simum tecido Incoerente de contrastes: não bolo de um País novo, cujo povo resolé dado ao ser hwnano nada conhecer veu acreditar em sl mesmo.
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o nosso atestado de maioridade. Mais
do que prova do nosso amadurecimento,
a Ponte Presidente Costa e Silva encerra
também uma mensagem de confiança no
futuro do Brasil.
"Que as gerações que hão de vir sejam
dignas dela."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 64, de
1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, 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, tendo
PARECER, sob n. 0 846, de 1973, da
Comissão
- de Redação, oferecendo a redação
do vencido.
Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 12, 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
11 de abril de 1974.
Sala das Sessões, em 12 de março de
1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com a deliberação do Plenário,
a matéria figurará na Ordem do Dia de
11 de abril próximo.

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma
Sessão a reallzar-se hoje, às 19 horas.
Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presente Sessão, designando, para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 4, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, "nos
Anais do Senado, do Editorial, "Quadro Vivo", publicado no Correio Braziliense, em 3 de março de 1974.
2

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n. 0 83, de 1971, de autoria
do Sr. Senador Franco Montoro, que
dispõe sobre representação contra lei
ou ato normativo inconstitucional
dirigida 3!0 Procurador-Geral da República, alterando o art. 2.0 da Lei
n.O 4. 327, de 1.0 de junho de 1964,
tendo
PARECERES, sob n.os 16 e 633, de
1973, da Comissão
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento; pela insconstitucionalidade, com voto vencido do Sr.
Senador Franco Montoro; 2. 0 pronunciamento: (reexame solicitado
pelo requerimento nQ 46, de 1973) ,
pela Inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 45
minutos.)

,.t

10.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 13 de março de 1974
PRESID:il:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Trindade - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - Petrônio Portella
- Helvídio Nunes - Virgílio Távora
- Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Milton Cabral - Ruy Carneiro - 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 -Paulo Torres - Vasconcelos Torres
- Benjamin Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival
Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho Saldanha Derzi - Accioly Filho Mattos Leão - Ney Braga - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenolr Vargas - Daniel Krieger ·Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

o

Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.

É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
NOS SEGUINTES TERMOS:
MENSAGEM
N,n 93, de 1974
(N. 0 84/74, na. origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos termos do art. 51, combinado com
o art. 42, item V, da Constituição, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo
projeto de lei que "fixa os valores de
vencimentos dos cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço Civil do Distrito Federal e dá outras providências".
Brasília, em 12 de março de 1974. Emílio G. Médici.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO SR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
E.M. n.o 1/74-GAG
Brasília, 4 de março de 1974.
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:
Este Governo, dando prosseguimento
aos trabalhos de implantação do novo
Plano de Classificação de Cargos do Serviço C!v!l do Distrito Federal, instituído
pela Lei n. 0 5. 920, de 19 de setembro de

- 151 1973, acaba de expedir o Decreto número
2. 550, de 22 de fevereiro de 1974, que
dispõe sobre o Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previsto no art.
2.o daquele diploma legal.

Adotado para o grupo em questão o
teto de Cr$ 5.570,00, fez-se, então, para
os níveis inferiores das diversas categorias funcionais que o compreendem a necessária clefasagem.

Como instrumento indispensável à implantação do referido grupo, mister se
faz estabelecer a respectiva escala de
vencimentos, através de ato legislativo
do Senado Federal e de exclusiva iniciativa de Vossa Excelência, face ao que
dispõe os arts. 17, § 1.0 , e 57, item V, da
Constituição.

Invocando os motivos que levaram este Governo a adotar o teto acima indicado, de Cr$ 5.570,00, é importante ressaltar que as atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização do Governo
Federal são de responsabilidade bem
maior, tanto pela sua imediata repercussão no processo do desenvolvimento
económico nacional, como por se estruturarem de forma a não invalidarem ou
comprometerem os pressupostos da politica económica e financeira do País,
para cuja formulação concorrem fatores
nacionais e internacionais da mais alta
diversificação e complexidade.

Nesta oportunidade, devo esclarecer a
Vossa Excelência que um demorado estudo entre as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização da União e as
atividades correspondentes no âmbito do
Distrito Federal revelou diferenças substanciais que obrigaram este Governo
a propor para as três categorias funcionais que integram o grupo em questão Técnico de Tributos, Controlador da Arrecadação e Fiscal de Tributos - vencimentos especiais, que não atingem o
quantum de Cr$ 5. 700,00, a que tais categorias alcançaram, inicialmente, na
respectiva escala federal de remuneração e que agora, com a expedição do Decreto-lei n. 0 1.313, de 28 de fevereiro
último, foi elevado para Cr$ 5. 980,00.
Assim é que, no anexo anteprojeto de
lei, o teto proposto para as atividades de
tributação, arrecadação e f!scallzacão do
serviço civil do Distrito Federal está fixado em Cr$ 5.570,00, e não em ....... .
Cr$ 5.980,00, como na União.
Aliás, é de se salientar que o teto de
Cr$ 5.300 foi o máximo adotado, no Plano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Distrito Federal, para todas as
at!vidades de nível superior, inclusive as
de Procurador do Distrito Federal, e para
todas as categorias funcionais de complexidade e responsabilidade máximas,
do Grupo Outras Atividades de Nível Superior.
A elevação deste teto de Cr$ 5. 300,00
para Cr$ 5.570,0 já está sendo proposta
por este Governo a Vossa Excelência, no
anteprojeto de lei que reajusta os vencimentos dos servidores do Distrito Federal nas mesmas bases fixadas pelo
Decreto-Lei n.o 1.313, de 28 de fevereiro
de 1974, que reajustou os vencimentos
dos servidores do Poder Executivo Federal.

Enfatizando, ainda, a diferença entre
as atividades de tributação, arrecadação
e fiscalização do serviço civil da União
e as do serviço civil do Distrito Federal,
é de se salientar que na esfera federal
tais atividades, sobretudo no que diz respeito à execução, cobrem todo o território nacional, obrigando os servidores
a que tais trabalhos estão afetos a rodízios e viagens permanentes e obrigatórias, o que torna o exercício de tais atividades bem mais complexo.
No Distrito Federal, porém, tais atividades são de caráter local, e, se este
aspecto não lhes. diminui a importância,
as torna indiscutivelmente de execução
bem mais simples.
O processo de implantação do grupo
deverá abranger um total de .310 cargos
e importará, em termos de projeções e
estimativas, num aumento mensal de
despesa da ordem de Cr$ 400.000,00.
É de se salientar, entretanto, que esse
aumento de de.spesá não é imediato, dado o processo gradativo de implantação
a que obedece o plano, bem como será
em grande parte absorvido pela supressão de gratificações e vantagens outras
e, também, de numerosos cargos e funções em comissão, que irão desaparecendo à medida que for sendo implantado
o plano.

Nestas condições, tenho a honra de
submeter à superior apreciação de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao
Senado Federal, o anexo anteproj eto de
lei, que fixa os valores de vencimentos
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d·o Distrito Federal.
Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu mai.s alto apreço e profundo respeito.
Hélio Prates da Silveira, Governador
do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 9, de 1974 (DF)
Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização d·o Serviço
Civil do Distrito Federal e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.o - Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a que
se refere o art. 2. 0 da Lei n. 0 5.920, de
19 de setembro de 1973, correspondem
os seguintes vencimentos:
Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

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

5. 570,00
4. 960,00
4. 620,00
3.670,00

Art. 2.0 - A gratificação de produtividade fiscal e a gratificação de função
exatora, de que tratam os arts. 3.0 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, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções são absorvidas peJos vencimentos 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 título, 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 referidos
funcionários no grupo de categorias funcionais a que se refere esta Lei, ressalvados, apenas, o salário-famíl!a e a gratificação adicional por tempo de serviço.

Art. 3.0 - Somente poderão inscreverse em concurso para ingresso nas classes iniciais das categorias Integrantes do
. Grupo Tributação, Arrecadação e Fls. calização brasileiros, com idade máxima
de trinta e cinco anos, que tenham curso superior ou hab!lltação legal equlvalente.
Parágrafo único - A aprovação em
concurso realizados para o provimento
dos cargos do sistema de classificação
anterior à vigência da Lei n.o 5.920, de
19 de setembro de 1973, que integtam o
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização não habilita o candidato ao
ingresso previsto neste artigo,
Art. 4.0 - Os vencimentos fixados no
art. 1.o desta Lei vigorarão a partir da
data dos atas de tr.ansposição ou transformação dos cargos para as classes das
categorias funcionais do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Art. s.o- Aos atuais Agentes Fiscais de
Tributos, Ex:atores e Aux:!liares de Coleteria, cujos cargos não forem transpostos ou transformados para as categorias
funcionais do Grupo Tributação, Arrecadação 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. 8.0 , !tem III, e 12 da Lei n.o 5. 920,
de 19 de setembro de 1973, as despesas
decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários
próprios da Secretaria de Finanç.as do
Distrito Federal.
Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 4.019
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961
Complementa o art. 6.0 da Emenda
Constitucional n.0 3 e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Aos membros do Supremo
Trilnmal Federal, do Tribunal Federal
de Recursos, do Tribunal de Contas da
União, ao Procurador, aos Auditores e
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de Contas da União é atribuída, pelo
efetivo exercício em Brasílla, uma diária correspondente até 1/20 (um vinte
avos) de seus vencimentos.
Art. 2.o - Aos funcionários públicos
federais e autárquicos, pelo efetivo exercício em Brasílla, é concedida uma diária na base de até 1/30 (um trinta avos)
dos respectivos vencimentos.
Parágrafo único - O Consultor-Geral
da República, o Procurador-Geral da República, o 1.0 -Subprocurador da República, os Procuradores da República lotados em Brasília, bem como os Consultores Jurídicos e os demais membros do
serviço jurídico d.a União que exerçam
na atual Capital da República, em caráter permanente, as funções do seu cargo, também perceberão uma diária na
base de até 1/30 Cum trinta avos) de
seus vencimentos.
Art. 3,0 - No cálculo da remuneração
dos Procuradores da República lotados
em Brasília, observar-se-á um limite de
95% (noventa e cinco por cento) sobre
o vencimento do Procurador-Geral da
República, previsto no parágrafo ún~co
do art. 5. 0 da Lei n. 0 3 .414, de 20 de JUnho de 1958, excluídas do referido cálculo as diárias e a gratificação mensal
de representação de que trata esta Lei.
Art. 4,0 - As diárias referidas nos artigos anteriores irão sendo gradual e obrigatoriamente absorvidas, na razão de
30% (trinta por cento) dos aumentos
ou reajustamentos dos atuais vencimentos dos beneficiados por esta Lei.
§ 1.o - Os funcionários públicos federais e autárquicos que venham a ser
transferidos para Brasília na vigência
desta Lei não poderão, em qualquer hipótese, perceber diárias superiores à parcela ainda não absorvida, no mQmento,
das diárias já cmcedidas aos funcionários de igual nível de vencimentos.
§ 2. 0 A soma mensal das diárias
me.ncionadas nos artigos anteriores não
poderá, em qualquer caso, ser inferiQr ao
total das v.antagens concedidas mensalmente, até esta data, aos servidores beneficiados por esta Lei e em cujo gozo
se encontrem.
Art. 5. 0 - somente na proporção em
que forem sendQ absorvidas, as diárias
concedidas por esta Lei serão \ncorpQradas aQs proventos da !natividade.

"•
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Art. 6.0 - Para efeito do cálculo das
diárias a que se referem os arts. 1.o e
2.o, os vencimentos são os fixados pela
Lei n. 0 3:414, de 20 de junho de 1958,
acrescidos dos abonos de que tratam o
art. 2. 0 , letra n, da Lei n.o 3.531, de 1959,
art. 93 da Lei n. 0 3. 780, de 12 de julho
de 1960, e os arts. 6.0 e 7.o d.a Lei 3.826,
de 23 de novembro de 1960, excluídas as
gratificações ou acréscimos.
Art. 7. 0

Suspender-se-á o pagamento
da diária ao beneficiado pela presente
Lei que se afastar temporariamente,
mesmo licenciado, do exercício de suas
funções em Brasíl!.a, salvo nas hipóteses
previstas nos itens I, II e III do art. 88
da Lei n. 0 1. 711, de 28 de outubro de
1952.

Art. 8.0 - Perderá igualmente direito
ao pagamento da diária o beneficiado pela presente Lei que for removido ou passar a ter exercício fora de Brasília.
Art. 9. 0 - Os Ministros do Superior Tribunal M!l!tar e do Tribunal Superior do
Tr.abalho, desde que as referidas cortes
se transfiram para Brasília, e a partir
da instalação de seus trabalhos na nova
Capital da República, perceberão as diárias referidas no art. 1.0 da presente Lei.
Parágrafo único - PQr igual, os Procuradores-Gerais da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho e os demais representantes do Ministério Público das referidas justiças que, por força de lei, devam servir junto às respectivas Procuradorias-Gerais perceberão as diárias referidas no art. 2. 0 desta Lei.
Art. 10 - Aos membros do Tribunal de
Justiça e da Justiça de 1.a Instância do
Distrito Federal e ao Juiz-Presidente da
Junta de Conciliação e Julgamento de
Brasília fica assegurada a percepção da
diária prevista no· art. 1.0 desta Lei.
Parágrafo único - Por igual, fica assegurada ao Procurador-Geral da Justiça e demais membros do Ministério Público do Distrito Federal a percepção da
diária prevista no art. 2.o da presente
Lei.
Art. 11 - As dispQs!ções, efeitos e benefícios previstos nos artigos an ter! ores
não se estenderão:
a) aos !nativos (Lei 2. 622, de 18 de outubro de 1955);
b) aos marechais (Lei 1. 488, de 20 de
dezembro de 1951) ;

..
.

- 154 c) aos membros do Conselho Nacional
de Economia (Lei n. 0 2. 696, de 14 de
dezembro de 1955), enquanto não passarem a ter efetivo exercício em Brasília;

ca, será assegurada a percepção de diárias, sob o mesmo critério adotado relativamente aos magistrados integrantes desse Tribunal.

d) .aos magistrados, membros do Ministério Público, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores de autarquias que não estejam em efetivo exercício na atual Capital da República;

Parágrafo único - Quando a escolha
recair em jurista que não exerça função
pública, ser-lhe-á atribuída diária igual
à mais elevada que vier a receber, nos
termos desta Lei, o membro do Tribunal que exercer função pública.

e) aos juizes e Procuradores do Tribunal Marítimo ou a outros quaisquer servidores equiparados, para efeitos de vencimentos, a membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, quer da
União, quer da Justiça do Distrito Federal, salvo se estiverem em efetivo exercício em Brasília.
Art. 12 - A gratificação mensal de representação devida aos presidentes dos
órgãos do Poder Judiciário e aos membros do Ministério Público, em efetivo
exercício em Brasília, será de:
I - Presidente do Supremo Tribunal
Federal - Cr$ 40.000,00 (quarenta mil
cruzeiros);
II - Procurador-Geral da República
- Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros);
III - Presidente do Tribunal Federal
de Recursos, do Tribunal de Contas da
União, do Tribunal Superior Eleitoral, to
Subprocurador da República, Procurador-Geral do Tribunal de Contas da
União e Presidente do Tribunal do Distrito Federal e Procurador-Geral da mesma justiça - Cr$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros) ;
IV - Presidente do Tribunal do Júri
do Distrito Federal - Cr$ 6. 000,00 (seis
mil cruzeiros).
Parágrafo único - Os Presidentes do
Superior Tribunal Militar e do Tribunal
Superior do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e ProcuradorGeral da Justiça M!l!tar terão direito à
gratificação mensal de representação, no
valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), desde que as referidas cortes se
transfiram para Br.asíl!a e a partir da
efetiva instalação de seus trabalhos na
Capital da República.
Art. 13- (Vetado).
Art. 14 - Aos membros do Tribunal
Superior Eleitoral escolhidos dentre os
juristas, quando exerçam função públi-

Art. 15 - ~ o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores o crédito especial até
o limite de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos
e cinqüenta milhões de cruzeiros) para
,atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes desta Lei.
Art. 16 - Ficam aprovadas as diárias
e ajudas de custo concedidas até esta
data, a qualquer título, aos beneficiados
pela presente Lei em razão da transferência da Capital da União para o Planalto Central do País.
Art. 17 - A presente Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas ,as disposições em contrário.
Brasil!a, 20 de dezembro de 1961; 140.0
da Independência e 73.0 da República. JOÃO GOULART - Tancredo Neves Alfredo Nasser- Angelo Nolasco- João
de Segadas Viana - San Thiago Dantas
- Walther Moreira Salles - Virgilio Távora - Armando Monteiro - Antônio
de Oliveira Brito - A. Franco Montoro
- Clóvis M. Travassos - Souto Maior
- Ulysses Guimarães - Gabriel de R.
Passos.
LEI N.O 5. 769
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Dispõe sobre a remuneração dos
funcionários do Fisco do Distrito
Federal e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0

É criada, no Quadro Permanente de Pessoal do Governo do Distrito
Federal, a série de classes de Agente Fiscal de Tributos, na forma estabelecida
no anexo desta Lei.

Art. 2.0 - Os ocupantes de cargos das
classes de Assessor de Fazenda, Auxiliar
de Fiscalização, Avaliador, Cadastrador,
Fiscal Aux!liar de Rendas, Fiscal de
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classe "A", Inicial da série de classes de
Agente Fiscal de Tributos.
§ 1.0

Os funcionários aproveitados na
forma deste artigo serão submetidos a
curso de treinamento intensivo e obrigatório.
§ 2.0 - Os cargos integrantes da classe
"B" de Agente Fiscal de Tributos serão
providos, no prazo de 1 (um) ano, .a contar da data da vigência da presente Lei,
mediante promoção, observados os seguintes critérios, nos termos da regulamentação a ser baixada pelo Chefe do
Poder Executivo do Distrito Federal:
a) assiduidade e produtividade;

b) ingresso no serviço público do Distrito Federal mediante prova pública de
caráter competitivo;
c) tempo de efetivo exercício em repartições fazendárias do Distrito Federal;
d) exercício de cargo ou função em comissão de direçã·o, chefia ou assessoramente;
e) nível ou grau de instrução.
3.0 - Os cargos Integrantes da classe
"C" serão providos mediante prov.a de
seleção, a que serão submetidos os
ocupantes de cargos da classe "B", dentro do prazo de 3 (três) anos, a contar
da data da publicação desta Lei.
§

§ 4. - A prova de seleção a que se
refere o parágrafo anterior constará de
uma parte escrita e de títulos, em que
fiquem apurados os conhecimentos específicos e a qualificação Indispensáveis
ao exercício das atribuições próprias do
cargo de Agente Fiscal de Tributos "C".
0

Art. s.o - Aos integrantes da série de
classes de Agente Fiscal de Tributos poderá ser ,atribuída gratificação de produtividade fiscal, até o limite máximo
de 100% (cem por cento) do vencimento do respectivo cargo, tendo em vista a
produção de trabalho, na forma do regulamento a ser baixado pelo Chefe do
Poder Executivo do Distrito Federal.
§ 1.
o regime de retribuição, estabelecido nesta Lei, obriga o funcionário
à prestação de, no mínimo, 40 (quaren0 -

ta) hor.as semanais de trabalho com integral dedicação ao serviço, vedado o
exercício de qualquer outra atlvidade pública ou privada.
§ 2.0 - A gratificação a que se refere
este artigo é incompatível com a percepção da gratificação .atribuída pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, e será extensiva aos ocupantes de
cargos ou funções de direção ou chefia
de órgãos do Departamento da Receita
da Secretaria de Finanças que participem dlreta e especificamente da arrecadação de tributos e multas, com a finalidade de assegurar a hierarquia salarial.
§ 3.0 - A gratificação prevista neste
artigo será incorporada aos proventos de
!natividade, à razão de 1/35 (wn trinta
e cinco avos) por ano de efetivo exercício, considerada, para esse efeito, a média anual de gratificação percebida pelo funcionário.
§ 4. 0 - A gratificação estabelecida neste artigo somente poderá ser paga aos
funcionários em efetivo exercício no Dep.artamento da Receita da Secretaria de
Finanças, ressalvados os afastamentos
por motivo de férias, nojo, gala, licença
para tratamento de saúde, licença à gestante.
§ s.o- Nos casos de afastamentos previstos no parágrafo anterior, a gratificação será fixada de acordo com a média de gratificação percebida pelo funcionário nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao .afastamento.

Art. 4.0 - Aos ocupantes de cargos das
classes de Exator e de Auxiliar de Coletorta do Quadro Provisório de Pessoal
do Distrito Federal fica assegurada, a
partir da vigência desta Lei, .a percepção de gratificação de exercício de função exatora correspondente a 100% (cem
por cento) dos vencimentos dos respectivos cargos.
Parágrafo único- A gratificação prevista neste artigo não será adicionada,
para qu.alquer efeito, ao vencimento do
funcionário, nem será aumentada, em
hipótese alguma, devendo ser absorvida,
progressivamente, pelos futuros reajustamentos de vencimentos.
Art. 5. 0 - As atribuições, responsabllidades, características e demais elementos pertinentes aos cargos de Agente
Fisc.al de Tributos serão definidos em
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As vagas existentes na classe Inicial da série de classes de Agente
Fiscal de Tributos serão providas por
concurso público dentre candidatos portadores de diploma de curso superior.

Art. 6. 0

Art. 7. 0 -São extintos os cargos Inte-

grantes das séries de classes e classes
singulares do Grupo Ocupacional Fisco,
código FS, de que trata o Anexo I do
Decreto-lei n.0 274, de 28 de fevereiro
de 1967.
vedada a participação do
funcionário no produto da arrecadação
Art. 8. 0

É

-

de tributos e multas, Inclusive sobre a
cobrança da dívida .ativa do Governo
do Dlstrl to Federal paga pelos credores,
ou qualquer Importância calculada sobre valores da receita.
Art. 9.0 - As despesas decorrentes da
execução da presente Lei correrão à
conta das dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 15o.o
da Indep,endêncla e 83.0 da República. EMíLIO G. MÉDICI.

ANEXO A LEI N. 0 5.769, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
SITUAÇAO ANTERIOR- QUADRO
PROVISóRIO
Classes SingullLres
c Série do Classes

I

Número
de
Cargos

Assessor de Fazenda ........
Auxiliar de Fiscalização .....
Avaliador
Cadastrador ................
Fiscal de Rendas ...........
Lançador ...................
Fiscal Auxiliar de Rendas ...

..................

SITUAÇAO NOVA- QUADRO PERMANENTE
Série
de

Orupados

Vnr;os

Total

Vencimento
Cr$

Clas~r.s

-

Agente
Fiscal de
Tributos
-C-

-

67

f/1

1.500,00

-

Agente
Fiscal de
Tributos
-B-

-

130

130

1.300,00

5
35
10
40
47

Agente
Fiscal de
Tributos
-A-

199

51

250

1.100.00

30

32

LEI N. 0 5.920
DE 19 DE SETEMBRO DE 1973
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do serviço civil
do Distrito Federal e de suas autarquias e dá outras providências.

O Presidente da República

suas autarquias obedecerá às dlretrizes
estabelecidas na presente Lei.
Art. 2.0

Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e
de provimento efetivo, enquadrando-se,
basicamente, nos seguintes grupos:

De Provimento em Comissão

Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

I - Direção e Assessoramento superiores

Art. 1.0 - A classificação de cargos do
serviço civil do Distrito Federal e de

De Provimento Efetivo

II - Policia Civil

- 157 III - Tributação, Arrecadação e Fiscalização
IV -

Serviços Auxiliares

V - Artesanato
VI - Serviços de Transporte Oficial e
Portaria
VII - Outras Atividades de Nível Superior
VIII Médio

Outras Atividades de Nível

Art. 3.0 - Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou nível de conhecimentos aplicados, cada
grupo, abrangendo várias atividades,
compreenderá:
I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessoramento superiores da administração
cujo provimento deva ser regido pelo
critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento;
II - Polícia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial;
III - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de
tributação, arrecadação e fiscalização de
tributos do Distrito Federal;
IV- Serviços Aux!llares: os cargos de
atividades administrativas em geral,
quando não de nível superior;

V - Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou aux!liares, relacionados com os
serviços de artífice em suas várias modalidades;
VI - Serviços de Transporte Oficial e
Portaria: os cargos de atividades de portaria e de transporte oficial de passageiros e cargas;

Parágrafo único - As atividades, relacionadas com transporte, conservação,
custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, obj eto de execução indireta,
mediante contrato, de acordo com o art.
10, § 7. 0 , do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
_
Art. 4.o - outros grupos com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão
ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades
da administração, mediante decreto do
Governo do Distrito Federal.
Art. 5,0 - Cada grupo terá sua própria
escala de nível, a ser aprovada mediante decreto, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores:

I - importância da atividade para o
desenvolvimento do Distrito Federal;
II - complexidade e responsabilidade
das atribuições exercidas; e
III - qualificações requeridas para o
desempenho das atribuições.
§ 1.o - Não haverá correspondência
entre os níveis dos diversos grupos, para
nenhum efeito.
§ 2.o - Os vencimentos correspondentes aos níveis da escala de que trata
este artigo serão fixados por lei.
Art. 6.0 - A ascensão e a progressão
funcionais obedecerão a critérios selet!vos, a serem estabelecidos através de
regulamentação próprio, associados a
um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente
atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.

VII - Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou hab!lltação legal
equivalente;

Art. 7.0 - O Governo do Distrito Federal elaborará e expedirá o novo Plano
de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas
as disposições desta Lei.
Art. s.o - A implantação do plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade, na qual se levará em
conta preponderantemente:

VIII - Outras Atividades de Nível
Médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certificado
de conclusão de curso de grau médio ou
habllitação equivalente.

I - a implantação prévia da Reforma
Administrativa, com base na Lei n.0
4.545, de 10 de dezembro de 1964, e Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de
1967;
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tive da lotação dos órgãos, tendo em vis- e execução do plano previsto na Lei n.0
ta a nova estrutura e atribuições decor- 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
rentes da providência mencionada no
Item anterior; e
Art. 12 - O novo Plano de Classificação de Cargos, a ser instituído em aberIII - a existência de recursos orça- to, de acordo com as dlretrlzes expresmentários para fazer face às respecti- sas nesta Lei, estabelecerá um número
de cargos Inferior, em relação a cada
vas despesas.
grupo, aos atualmente existentes.
Art. 9.0 - A transposição ou transforParágrafo único - A não-observância
mação dos cargos, em decorrência da
sistemática prevista nesta Lei, proces- da norma contida neste artigo somente
sar-se-á gradatlvamente, considerando- será permitida:
se as necessidades e conveniências da
a) mediante redução equivalente em
administração e, quando ocupados, seoutro
grupo, de modo a não haver augundo critérios seletivos a serem estade despesas; ou
mento
belecidos para os cargos integrantes de
cada grupo, Inclusive através de treinab) em casos excepcionais, devidamenmento Intensivo e obrigatório.
te justificados, se inviável a providênArt. 10 - A Secretaria de Administra- cia Indicada na alinea anterior.
ção do Distrito Federal expedirá as nor13 - Observado o disposto na Semas e instruções necessárias e coorde- çãoArt.
VIII
do Capítulo VII do Título I da
nará a execução do novo plano, para Constituição
e, em particular, no seu art.
aprovação, mediante decreto.
97, as formas de provimento de cargos
no plano de classificação decorrente
§ 1.o- A Secretaria de Administração
desta Lei serão estabelecidas e disciplido Distrito Federal promoverá as me- nadas mediante normas regulamentares
didas necessárias para que o plano seja específicas, não se lhes aplicando as dismantido permanentemente atuallzado.
posições a respeito contidas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
§ 2.o - Para correta e uniforme imUnião.
plantação do plano, a Secretaria de Administração do Distrito Federal promoArt. 14- Os atuals planos de classiflverá gradatlva e obrigatoriamente o ção de cargos do serviço civil do Distrito
treinamento de todos os servidores que Federal, a que se referem a Lei n.O 3. 780,
participarem da tarefa, segundo progra- de 12 de julho de 1960, e o Decreto-Lei
mas a serem estabelecidos com esse ob- n.0 274, de 27 de fevereiro de 1967, e
jetivo.
·
legislacão posterior, são considerados
extintós, observadas as disposição desta
Art. 11 - Fica a Secretaria de Admi- Lei.
nistração do Distrito Federal com a inParágrafo único - A medida que for
cumbência de:
sendo Implantado o novo plano, os cargos remanescentes de cada categoria,
I - determinar quais os grupos ou classificados
conforme o sistema de que
respectivos cargos a serem abrangidos trata este artigo,
passarão a integrar um
pela escala de prioridade a que se refere quadro suplementar
e, sem prejuízo das
o art. 8.o desta Lei;
promoções e acessos que couberem, serão
suprimidos quando vagarem.
II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os esArt. 15 - Esta Lei entrará em vigor
tudos e análises indispensáveis à Inclu- na data de sua publ!cação, revogadas as
são dos cargos no novo plano; e
disposições em contrário.
III - manter com o órgão central do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal os cantatas necessários para
que haja uniformidade de orientação
dos trabalhos de elaboração e execução
do Plano de Classificação de Cargos de

Brasília, 19 de setembro de 1973; 152.0
da Independência e 83. 0 da República.
-EMíLIO G. MÉDICI- Alfredo Buzaid.
(As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)

- 159OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 4, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Concede pensão especial vitalícia
a Djanira de Oliveira Lângaro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É concedida pensão especial
vitalícia, mensal, no valor equivalente a
cinco vezes o maic·r salário-mínimo vigente no País, a Djanira de Oliveira
Lângaro.
Parágrafo único - A pensão de que
trata este artigo é irreversível e extingue-se com o falecimento da beneficiária.
Art. 2.0 - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão à conta de
"Encargos Gerais da União", recursos
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.
MENSAGEM
N. 0 66, 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 o
anexo projeto de lei que "concede pensão especial vitalícia a Djan!ra de Oliveira Lângaro", pelos relevantes serviços prestados, por mais de trinta anos,
à Cruz Vermelha Brasileira, filial de
Passo Fundo.
Brasília, em 4 de março de 1974. Emílio G. Médici.
(A Comi$são ele Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 5, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) a alienar
os imóveis que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
A fim de atender à execução
da segunda etapa do Plano de Obras
Prioritárias da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), na !lha do
Fundão, e constituir o Fundo Patrimonial da Fundação, previsto no art. 123,
§ 2. 0 , do seu Estatuto, fica a referida
autarquia autorizada a promover a alienação dos !móveis constantes da relação
abaixo, situados no Estado da Guanabara:

Art. 1.0

Av. Rui Barbosa, 762;
Rua Luis de Camões, 68;
Praça da República, 12;
Rua das Laranjeiras, 180;
- Avenida Pasteur, 404;
- Avenida Pasteur, 458;
- Rua Afonso Cavalcante, 273;
- Rua Afonso Cavalcante, 275;
-Av. Presidente Vargas, 2.863;
- Largo de São Francisco, s/n.0 ;
- Rua Moncorvo Filho, 8;
- Ladeira Pedro Antônio, 49.

12345
6
7
8

9
10
11
12

A alienação dos !móveis a
que se refere o artigo anterior obedecerá às normas constantes do Título XII
do Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e mais as seguintes condições:

Art. 2.0

I - as alienações deverão ser feitas,
sob a forma mais. adequada a cada caso,
de acordo com cronograma que não
acarrete nenhum prejuízo ao funcionamento das unidades ou órgãos universitários, ou seja, à medida que forem sendo desocupados os imóveis, resguardada,
portanto, a normalidade da vida escolar;
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 compatíveis com a destinação histórica dos
Imóveis.

.
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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.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do
meu mais profundo respeito,
Jarbas G. Passarinho.
(As Comissões de Educação e Cultura

e de Finanças.)

MENSAGEM
N. 0 74, de 1974

PARECERES

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

PARECER
N.o 3, de 19'74

Nos termos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação
e Cultura, o anexo projeto de lei que
"autoriza a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) a alienar os !móveis
que menciona".
Brasilla, 4 de março de 1974. - Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇAO E CULTURA
N. 0 210

Em 1,0 de março de 1974.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:
Com a conclusão da primeira etapa do
Plano de Obras Prioritárias da Cidade
Universitária, na ilha do Fundão, no
Estado da Guanabara, as unidades componentes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro para lá se estão transferindo, deixando disponíveis os imóveis
que vinham ocupando.
De acordo com o item 10 da Exposição
de Motivos n.0 6, de 20 de janeiro de
1970, firmada pelos Senhores Ministros
da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral e aprovada por Vossa
Excelência, aquela universidade deveria
providenciar a alienação dos !móveis à
medida que fossem sendo liberados.
O processo de al!enação, nos termos
do recente Parecer n. 0 I-239, do Senhor
Consultor-Geral da República, demanda elaboração legisla t!va, razão pela
qual tenho a honra de sugerir a Vossa
Excelência a conveniência de enviar ao
Congresso Nacional o anexo anteprojeto
de lei.

da Comissão ode Economia, sobre a
Mensagem n.0 75, de 1974 (n.o 44/74,
na origem), do Sr. Presidente daRepública, submetendo à apreciação do
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
para Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

Relator: Sr. Arnon de Mello
Com a Mensagem n. 0 75, de 1974 (n. 0
44/74 na origem), e nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a proposta do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, constante da Exposição de Motivos n. 0 565,
de 1973, para que seja levantada a proibição contida na Resolução n.0 58, de
1968, do Senado Federal, para permitir
que o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul possa elevar para ............. .
Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
2. A inclusa exposição de motivos informa que:
"No curso do exercício de 1972, foi
e> Estado autorizado a elevar, por
duas vezes, o volume de títulos em
circulação, total!zando o valor de
Cr$ 130 m!lhões. Com esses aumentos, o seu l!mite de colocação de títulos, que em 20-10-68 - data da
publicação da Resolução n. 0 58, do
Senado Federal - era de Cr$ 186,2
milhões, passou a ser de Cr$ 316,2
milhões.
Este último limite já se encontra
ultrapassado, posto que o governo
estadual vem utlllzando os recursos
provenientes da colocação de papéis
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transitórios que os incentivos à exportação estão causando à sua receita, além de estar enfrentando dificuldades para proceder à restituição de créditos acumulados, resultantes desses mesmos incentivos,
cuja transferência está programada
Discriminação

Dívida Flutuante
(Antecipação da
Receita) 1
II - Dívida Fundada
I I I - Total

para os próximos 12 meses, e montam a Cr$ 100 milhões, aproximadamente."
3. Os registras da Gerência da Dívida
Pública do Banco Central do Brasil
acusam as seguintes posições, com relação ao endividamento mobiliário interno
do Estado do Rio Grande do Sul:
Dilação
.tutorizatla

Novo
J.imite

Posição

29-10-68
(o\)

(B)

(A+ B)

30-9-73

316,2
316,2

262,3
463,2
725,5

Posição cm

•

Clll

I -

186,2
186,2

130,0
130,0

limite da dívida !lutuante (anteclpaç~o da receita) é de 25% da receita orçamentária pre·
vista, conforme determina o art. 67 da Constituiç(!.o Federal."

1 O

4. "0 referido Estado," - esclarece o
mesmo documento- "segundo se deduz
das informações que vem prestando ao
Banco Central do Brasil, entende que os
títuJ.cs emitidos para cobrir os custos
oriundos da correção monetária, atualmente no valor de Cr$ 25,1 milhões, não
devem ser incorporados ao seu limite
de endividamento". A nova posição seria (30-9-73):
Cr$ milhões

Títulos em circulação . .
463,2
Correção monetária sobre os títulos a ela sujeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . - 25,1
438,1
5. Assim, o novo limite desejado permitiria ao Estado do Rio Grande do Sul
mais Cr$ 11,9 milhões em títulos públicos (Cr$ 450 milhões - Cr$ 438,1 milhões).
6. o Conselho Monetário Nacional, em
sessão de 17-12-73, diante das justificativas apresentadas, recomendou a adoção
de providências para o levantamento da
proibição estabelecida pela Resolução n. 0
58, de 23-10-68, prorrogada pelas de n.os
79 de 21-10-70, e 52, de 3-11-72, todas
do Senado Federal.
7. Ante o exposto, cumpridas as exigências regimentais, legais e constitucionais que tratam do assunto, e nada

havendo no âmbito desta Comissão que
possa ser oposto à solicitação constante
da mensagem do Sr. Presidente da República, opinamos no sentido de que seja
levantada a proibição constante do art.
1.0 da Resolução n. 0 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N. 0 1, 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 do Rio
Grande do Sul possa elevar o montante de sua dívida consolidada.
A.rt. 1.0 - 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 Federal,
para permitir que o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul possa elevar para
Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e clnqüenta milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das comissões, em 13 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Arnon de Mello, Relator - Luiz Cavalcante - Renato Franco - Helvidio
Nunes - Paulo Guerra.

•
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N. 4, de 1974
0

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 1, de 1974, da Comissão de
Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções n.o 58, de
1968, n. o 79, de 1970, e n. o 52, de 1972,
para permitir que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa
elevar o montante de sua divida consolidada.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Pela Mensagem n.o 75, de 1974 (n.0
44/74 na origem), o Sr. Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal a proposta do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda para que seja levantada temporariamente a proibição
contida no art. 1. 0 da Resolução n.o 58,
de 1968, do Senado Federal, para permitir ao Governo do Estado do Rio Grande
do Sul elevar para Cr$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros) o limite de endividamento, representado por títulos da divida Interna fundada.
2. A mensagem presidencial faz referência ao inciso VI do art. 42 da Constituição, verbis:
"Art. 42 - Compete privativamente
ao Senado Federal:
•• o o •• o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • •

VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais para o montante da divida consolidada dos Estados e dos municípios; estabelecer e
alterar limites de prazo, mínimo e
máximo, taxas de juros e demais
condições das obrigações por eles
emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades."
3. A Resolução n. 0 58, de 1968, em
seu art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de
emissão de títulos de qualquer natureza
pelos Estados e municípios e prevê as
hipóteses em que essa proibição pode ser
levantada, bem como o processo a ser
adotado, qual seja, o de submeter o pedido ao Conselho Monetário Nacional
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao Sr. Presidente
da República, por Intermédio do Sr. MI-

nlstro de Estado da E'azenda. Por fim,
deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2.0 do artigo 1. 0 da Resolução n. 0 58, de 1968, e
do art. 42, VI, da Constituição.
A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as determinações constitucionais e legais pertinentes à espécie,
concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
4.

5. Ante o exposto, nada havendo no
âmbito da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos que o mesmo
pode ter tramitação normal.

Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator - Carlos Lindenberg - Nelson Carneiro - Italívio
Coelho - Mattos Leão - Osires Teixeira - Heitor Dias - Gustavo Capanema.
PARECER
N.0 5, de 1974

da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 76, de 1974 (n.0 45174
na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à deliberação
do Senado Federal proposta do Sr.
Ministro da Fazenda para que seja
levantada a proibição contida na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal, para que a Prefeitura Municipal de Adamantina. (SP) possa elevar em Cr$ 800.000,00 (oitocentos
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
A mensagem, em exame, do Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal proposta do Sr.
Ministro da Fazenda no sentido de que
seja concedida autorização à Prefeitura
Municipal de Adamantlna (SP) para elevar em Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura
possa "contratar empréstimo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
destinado a financiar a execução de
obras de pavimentação asfáltlca de ruas
da cidade, em prosseguimento ao programa de desenvolvimento do setor viário do
município".

-1632. O Sr. Ministro da Fazenda, na exposição de motivos, informa sobre as características da operação:
"a) Va1or: Cr$ 800.000,00
b) Prazo: 3 anos
c) Encargos:
1 - juros de 12% a.a., pela aplicação da Tabela Price
2 - correção monetária, semelhante
à das ORTN
d) Prestação mensal inicial: ..... .
Cr$ 26. 571,45"
3. A situação do endividamento interno
do municípto, representada por contratos de empréstimos anteriores, conforme
os registras da Gerência da Dívida Pública do Banco Central, é a seguinte,
ainda segundo a exposição de motivos:
"Em 29-10-68

Em 31-7-73

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

Cr$18.949,54

Cr$ 447.560,00

A dilatação do endividamento ocorrido no período se deve à contratatação, não autorizada pelo Senado
Federal, de um empréstimo com a
Caixa Econômica do Estado de São
Pau1o, no valor de Cr$ 447.560,00,
destinado à aquisição de terreno e
construção do Colégio Técnico-Agrícola Estadual de Adamantina.
Por oportuno, vale assinalar que a
Prefeitura é fiadora de um empréstimo concedido pela precitada Caixa
ao Serviço Autônomo de .1\gua e Esgotos de Adamantina, cujo saldo devedor, em 31-7-73, eleva-se a ..... .
Cr$ 611. 611,49."
4. A fundamentação técnica da Prefeitura esclarece que "as vias já são dotadas de redes de água, esgotos e energia,
guias e sarjetas, configurando-se a imperiosa necessidade de asfaltá-las, a fim
de complementar os benefícios de que
dispõem".
5. O Conselho Monetário Nacional,
manifestando-se sobre o assunto, em
sessão de 17-12-73, recomendou fossem
adotadas providências para o levantamento da proibição estabelecida pela Resolução n.o 58, de 1968, do Senado Federal.

6. O art. 42, inciso VI, da Constituição
determina a competência privativa do
Senado Federal, por proposta do Presidente da República e mediante resolução,
para a fixação dos limites globais relativos ao montante da dívida consolidada
dos Estados e municípios e, bem assim, a
limitação de condições nas obrigações
por eles emitidas, ou a proibição temporária de seu lançamento pelas mesmas
entidades.
7. O mencionado dispositivo constitucional foi disciplinado pela Resolução
n. 0 58, de 1968 - revigorada pelas de
n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972 ·-, a qual
prevê, no seu § 1. 0 , a medida excepcional
de levantamento da referida proibição,
desde que atendidas as exigências, ali
determinadas, quanto à vinculação específica de títulos ao financiamento de
obras, no limite em que os respectivos
encargos possam ser suportados pela
venda dos serviços ou obras, ou em caso
de necessidade e urgência. Essa medida
supressiva encontra seu processamento
nos termos do § 2.0 , ou seja, apresentação
de pedido, tecnicamente fundamentado,
ao Coz;tselho. Monetário Nacional, que o
encammhara, caso aprovado, por intermédio do Sr. Ministro da Fazenda, a fim
de ser submetido ao Senado Federal.
8. Observadas as exigências legais e regimentais, opinamos pelo atendimento
da solicitação do Sr. Presidente da República, contida na Mensagem n.O 76, de
1974 (n.0 45/74 na origem), nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 2, de 1974
Suspende a proibição contida nas
Resoluções n. 0 58, de 1968, n.0 79, de
1970, e n. 0 52, dt: 1972, para permitir
que a Prefeitura Municipal de Adamantina (SP) possa contratar um
empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 1lestinado
a financiar o programa viário do
município.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1. 0 da Resolução n, 0 58,
de 1968, revigorada pelas de númoeros 79,
de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Adamantina, Estado de
São Paulo, possa elevar em Cr$ 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que
aquela Prefeitura possa contratar em-

•...

.....-

- 164préstimo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar a execução de obras de pavimentaçãoO asfáltica de ruas da cidade, em prosseguimento ao programa de desenvolvimento do setor viário do município.

3. A mensagem presidencial faz referência ao Inciso VI do art. 42 da Constituição Federal, verbis:

Art. 2. 0 -Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.

"Art. 42 - Compete privativamente
ao Senado Federal:

Sala das Comissões, em 12 de março de
Magalhães Pinto, Presidente Luiz Cavalcante, Relator - José Augusto - Helvídio Nunes - Renato Franco
- Wilson Campos - Arnon de Mello Paulo Guerra.
1974. -

PARECER
N.0 6, de 1974

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 2, de 1974, da Comissão de
Economia, 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 Adamantina (SP) possa contratar empréstimo, junto à
Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, destinado a finl'lnciar o programa viário do município".
Relator: Sr. Mattos Leão
Pela Mensagem n. 0 76, de 1974 (n. 0
45, de 1974, na origem), o Sr. Presidente
da República submete à deliberação do
Senado Federal a proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que
seja levantada temporariamente a proibiçã-o contida no art. 1.0 da Resolução
n. 0 58, de 1968, revigorada pelas Resoluções n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas
do Senado Federal, para que a Prefeitura Municipal de Adamantina, Estado de
São Paulo, possa elevar em Cr$ 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que
aquela Pref.eitura possa "contratar empréstimo com a Caixa Ec·onômica do
Estado 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".
2. Exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, ao encaminhar o pleito da Prefeitura do Município
de Adamantlna, afirma "que as vias já
são dotadas de redes de água, esgotos e
energia, gulas e sarje tas, configurandose a imperiosa necessidade de asfaltá-las,

a fim de complementar os benefícios de
que dispõem".

VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante
resolução, limites glo b.als para o
montante da dívida consolidada dos
Estados e dos municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por
eles emitidas; e proibir ou limitar
temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações des·
sas entidades;"
4. As Resoluções n. 0 s 58/68, 79/70 e
52/72 regulamentam o dispositivo constitucional citado (art. 42, item VI, da
Constituição), sendo o pronunciamento
do Senado indispensável, porque tanto a
Res·olução n.o 58, prorrogada pela de n.O
79, de 1970, como a Resolução n. 0 52, de
1972, proíbem a emissão de .títulos pelos
Estados e municípios para gar,antla de
empréstimos internos e ambas estabelecem, também, que essas proibições podem ser levantadas desde que o Estado
ou município apresente fundamentação
técnica da operação que vai realizar e
que essa fundamentação seja examinada pelo Conselho Monetário Nacional e
encaminhada pelo Ministro de Estado
da Fazenda ,ao Sr. Presidente da República.
5. No que compete a esta Comi.ssão
examinar - constitucionalidade e juricidade -, nada há que possa ser argüido
contra a proposição, visto que a mesma
atende ao disposto no inciso VI do art.
42 da Carta Magna e às resoluções normativas do Senado Federal de n.os 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972.
6. Ante o exposto, entendemos que o
presente projeto de resolução se encontra
em condições de ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Mattos Leão, Relator - Nelson Carneiro
-José Lindoso- Carlos Lindenberg Hclví1lio Nunes - Italívio Coelho Osires Teixeira - Heitor Dias - Wilson
Gonçalves - Gustavo Capancma.
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N.0 7, de 1974

lha o seguinte, de acordo com a exposição de motivos:
"Em 29-10-68

da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 77, de 1974 (n.0 46174
na origem), do Sr. Presidente da
República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta do
Sr. Ministro da Fazenda para que
seja levantada a proibição contida
na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal, para que a Prefeitura
Municipal de Pedreira (SP) eleve
em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeirGs) o montante de sua dívida
consolidada.
Relator: Sr. Helvídio Nunes

Com ,a presente mensagem, o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal proposta do Sr.
Ministro da Fazenda no sentido de que
seja concedida autorização à Prefeitura
Municipal de Pedreira (SP) para elevar
o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), a fim de que aquela municipalidade possa contratar empréstimo com a
Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, destinado a complementar o valor da indenização a que foi condenada
por sentença judicial pela desapropriação de um sítio localizado naquela cidade.
2. As características da operação, constantes da exposição de motivos (n.0 567,
de 28-12-73) do Ministro da Fazenda,
são .as seguintes:
"a) Valor: Cr$ 600.000,00
b) Prazo: 3 anos
c) Encargos:
1 - juros de 12% a.a., pela Tabela

Price
2 - correçã·o monetária semelhante
à das ORTN
d) Prestação mensal inicial: Cr$
19. 928,58"

3. A situação do endividamento interno do município, proveniente de contratos de empréstimos anteriores, conforme
os registras da Gerência da Dívida Pública do Banco Central do Brasil, espe-

Em 31-8-73

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

Cr$ 965. 686,28"
Cr$ 108.703,65
4. A necesidade do empréstimo, segundo esclarece a exposição de motivos do
Sr. Ministro da Fazenda, é urgente e imperiosa, pois, "em 1968, decidiu a Prefeitura em questão desapropriar uma
gleba, declarando-a de utilidade pública,
a fim de ali serem construídos um grupo
escolar e casas populares, e, ainda, fomentar a instalação de novas indústrias,
sendo condenada pelo Juízo da Comarca
de Amparo, por ocasião do ato expropriatório, ao pagamento da importância
de Cr$ 375.210,00".
5. Prossegue o mesmo documento afirmando que:
"O valor da condenação, no entanto,
não foi liquidado pela administração
municipal na época oportuna, elevando-se a Cr$ 1.000. 000,00, aproximadamente, o seu montante atual,
pelo acréscimo de juros e correção
monetária. Desse total, foram pagos
Cr$ 40.000,00 com recursos oriundos
de empréstimo contraído junto à
Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, cuj.a amortização já se iniciou.
Na iminência de pagar a quantia
restante de Cr$ 600.000,00 da condenação, já requisitada pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca por onde
tramita o feito, e não dispondo de
recursos próprios, o Chefe do Executivo Municipal pleiteou, junto à
Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, o empréstimo de que se trata,
estando, porém, a sua concretização na dependência do levantamento
temporário da proibição contida na
Resolução n. 0 58, de 23-10-68, prorrogada pelas de n. 0 s 79, de 21-10-70,
e 52, de 3-11-72, todas do Senado
Federal."
6. A solicitação da Prefeitura Municipal de Pedreira, que não objetlva aplicação reprodutlva imediata, encontra amparo no § 1.0 do art. 1.0 da Resolução
n.o 58, de 1968, uma vez que, "da área
desapropriada, uma parte está reservada
à Instalação de novas Indústrias, com
conseqüentes reflexos na arrecadação
futura da municipalidade, além de ha-

.-
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- 166ver uma outra, que será loteada para
venda, propiciando, destarte, os recursos
necessários à liquidação do empréstimo".
7. O Conselho Monetário Nacional, manifestando-se sobre o assunto, em sessão
de 17-12-73, recomendou a adoção de
providências para o levantamento da
proibição estabelecida pela Resolução n. 0
58, de 1968, do Senado.
8. O .art. 42, inciso VI, da Constituição
detemúna a competência privativa do
Senado Federal, por proposta do Presidente da República e medj.ante resolução, para a fixação dos limites globais
relativos ao montante da divida consolidada dos Estados e municípios e, bem
assim, a limitação de condições nas obrigações nas obrigações por eles emitidas,
ou a proibição temporária de seu lançamento pelas mesmas entidades.
9. O mencionado dispositivo constitucional foi disciplinado pela Resolução
n. 0 58, de 1968- revigorada pelas de n.os
79, de 1970, e 52, de 1972 -, a qual
prevê, entretanto, no seu § 1.0, a medida
excepcional de levantamento da referida
proibição, desde que atendidas as exigências, ali determinadas, quanto à vinculação específica de títulos ao financiamento de obras, no limite em que os
respectivos encargos possam ser suportados pela venda dos serviços ou obras,
ou em caso de necessidade e urgência.
Essa medida supressiva encontra seu
processamento nos termos do § 2. 0 , ou
seja, apresentação de pedido, tecnicamente fundamentado, ao Conselho Monetário Nacional, que o encaminhará,
caso aprovado, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, a fim de
ser submetido ao Senado Federal.
1C. Desta forma, observadas as exigências legais e regimentais, opinamos pelo
atendimento da solicitação do Sr. Presidente da República, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N. 0 3, 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 a Prefeitura Municipal de
Pedreira (SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada,
mediante contrato 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, todas do Se-

nado Federal, para permitir que a Prefeitura Municip.al 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 Econômlca do Estado
de São Paulo, destinado a complementar
o valor da indenização a que foi condenada por sentença judicial pela desapropriação de um sítio localizado naquela
cidade.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Helvídio Nunes, Relator - José Augusto - Renato Franco - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Arnon de Mello
- Paulo Guerra.
PARECER
N.O 8, de 1974
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n. 0 3, de 1974, da Comissão de Economia, 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 a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Econômica do
Estado de São Paulo".
Relator: Sr. Gustavo Capanema
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução pretende levantar a proibição constante do
art. 1,0 da Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n. 0 79, de 1970, e n.0
52, de 1972, todas 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, destinado a complementar o
valor da !ndenização a que foi condenada por sentença judicial pela desapropriação de um sítio localizado naquela cidade.

- 1672. A exposição de motivos do sr. Ministro da Fazenda, que instrui a mensagem presidencial, diz:
"Em 1968, decidiu a Prefeitura em
questão desapropiar uma gleba, declarando-a de utilidade pública, a
fim de ali serem construídos um grupo escolar e casas populares, e, ainda, fomentar a instalação de novas
indústrias, sendo condenada pelo
Juízo da Comarca de Amparo, por
ocasião do ato expropriatór!o, ao
pagamento da importância de ...
Cr$ 135.120,00.
O valor da condenação, no entanto,
não foi liquidado pela administração municipal na época oportuna,
elevando-se a Cr$ 1.000.000,00, aproximadamente, o seu montante atual,
pelo acréscimo de juros e correção
monetária. Desse total, foram pagos Cr$ 400. 000,00 com recursos
oriundos de empréstimo contraído
junto à Caixa Econõmica do Estado
de São Paulo, cuja amortização jâ
se iniciou.

Na iminência de pagar a quantia restante de Cr$ 600.000,00 da condenação, já requisitada pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca por onde tramita o feito, e não dispondo de recursos próprios, o Chefe do Executivo Municipal pleiteou, junto à
Caixa Econõmica do Estado de São
Paulo, o empréstimo de que se trata, estando, porém, a sua concretização na dependência do levantamento temporário da proibição contida na Resolução n. 0 58, de 23-10-68,
prorrogada pelas de n.Os 79, de 21 de
outubro de 1970, e 52, de 3-11-72, todas do Senado Federal."
3. considerando a viab!l!dade da operação, o Conselho Monetário Nacional,
em sessão de 17-12-73, recomendou a
adoção de providências para o levantamento da proibição estabelecida pela
Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal.
4. A Comissão de Economia, após examinar detalhadamente a matéria e considerando terem sido a tendidas todas as
exigências constitucionais e legais pertinentes a.o assunto, concluiu pela apresentação de projeto de resolução, ora
sob nossa apreciação.

5. No que compete a esta Comissão examinar - constitucionalidade e Jur!dicidade. -, nada há que possa ser oposto
ao projeto, visto que o mesmo atende ao
disposto no inciso VI do art. 42 da Carta
Magna, às resoluções normativas do Senado Federal anteriormente citadas, bem
como aos dispositivos específicos a tais
casos da nossa lei interna.

Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974.- Daniel Krieger, Presidenté....::
Gustavo Capanema, Relator - Nelson
Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos
Lindenberg - Helvídio Nunes - Italívio
Coelho - Osires Teixeira - Mattos Leão
- Heitor Dias - José Lindoso.
PARECER

N.0 9, de 1974

da Comissão de Economia, sobre
a Mensagem n.0 78, de 1974 (n.o 47,
de 1974, na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta
do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja levantada a proibição contida
na Resolução n.0 58, de 1968, do Senado, a fim de que a Prefeitura Municipal de lpauçu (SP) possa contratar empréstimo com a Caixa Econõmica do Estado de São Paulo.
Relator: Sr. Paulo Guerra
Vem ao exame desta Comissão a Mensagem n. 0 78, de 1974 (n.o 47, de 1974,
na origem), do Sr. Presidente da República, que, nos termos do art. 42, item
VI, da Constituição, propõe "seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ipauçu
(SP) a elevar em Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que aquela Prefeitura possa contratar
empréstimo com a Caixa Económica do
Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, de conformidade
com a inclusa exposição de motivos do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda".
2. As condições da operação são as seguintes, conforme a exposição de motivos:
"a) Valor: Cr$ 250.000,00
b) Prazo: 5 anos
c) Encargos:
1 -juros de 12% a.a., pela Tabela
Price

.""
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- 1682 - correção monetária semelhante à das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional
d) Prestação mensal inicial: Cr$
5. 561,11"

O Município de Ipauçu (SP), conforme os registras da Gerência da Dívida Pública do Banco Central do Brasil,
apresenta as seguintes posições com relação ao endividamento interno:

no âmbito desta Comissão que possa ser
oposto à presente solicitação, opinamos
no sentido de que seja levantada a proibição constante do art. 1.0 da Resolução
n. 0 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N. 0 4, de 1974

3.

"Em 29-10-68 ........ Cr$ 82.202,07
Em 30-10-73 ......... Cr$ 19. 539,63"
4. A exposição de motivos informa que,
da "comparação das cifras acima, podese concluir que a referida municipalidade
vem liquidando progressivamente seus
compromissos, dispondo, inclusive, de
margem utilizável para contratos, independentemente de autorização na área
federal, no valor de Cr$ 62. 662,44". E
prossegue:
"Ocorre, entretanto, que, para a contratação dos Cr$ 187.337,56 restantes, que integralizam o total do empréstimo pretendido, seria necessário
o levantamento da proibição de que
trata o art. 1.0 da Resolução n. 0
58/68, revigorada pelas de n.os 79/70
e 52/72, todas do Senado Federal."

O Conselho Monetário Nacional,
tendo em vista a argumentação técnica
apresentada pela Prefeitura Municipal
de Ipauçu, em sessão de 9 de janeiro de
1974, decidiu submeter o pleito do citado município ao Senado Federal, na forma do § 2.o do art. 1.0 da Resolução n.0
58, de 1968.
6. A mencionada resolução, em seu art.
1.0 , dispõe sobre a proibição de emissão
de títulos de qualquer natureza pelos
Estados e municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser adotacto, qual seja, o de submeter o pedido
ao Conselho Monetário Nacional, acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a matéria encaminhada ao Sr. Presidente da
República, por intermédio do Sr. Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos
termos do § 2. 0 do art. 1.0 da Resolução
n. 0 58, de 1968, e do art. 42, VI, da Constituição.
7. Pelas razões expostas e tendo sido
cumpridas as exigências regimentais, legais e constitucionais e nada havendo
5.

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 Económica do Estado de São Paulo.
Art. I.O - 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, 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 mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que aquela Prefeitura possa contratar
empréstimo com a Caixa 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 entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março de
Magalhães Pinto, Presidente Paulo Guerra, Relator - José Augusto
- Luiz Cavalcante - Renato FrancoHelvídio Nunes - Wilson Campos Arnon de Mello.
1974. -
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N.0 10, de 1974

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0
4, de 1974, da Comissão de Economia,
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".
Relator: Sr. José Lindoso
De autoria da Comissão de Economia,
o projeto de resolução em exame objetiva levantar a proibição constante do
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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 mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que
aquela Prefeitura possa contratar empréstimo com a Caixa 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.
2. A matéria foi submetida ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da
Constituição) através de mensagem do
Sr. Presidente da República, atendendo
à Exposição de Motivos n.O 24, de 1974, do
Sr. Ministro da Fazenda.
3. O referido documento esclarece que
o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 9 de janeiro de 1974, decidiu submeter o pleito do Município de Ipauçu
(SP) ao Senado Federal, na forma do §
2.0 do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 23
de outubro de 1968, revigorada pela de
n.O 79, de 21 de outubro de 1970, e prorrogada pela de n. 0 52, de 3 de novembro de
1972, todas do Senado Federal.
4. A Resolução n.o 58, de 1968, que proibiu, pelo prazo de 2 anos (prorrogado por
mais dois anos), "a emissão e o lançamento de obrigações de qualquer natureza dos Estados e municípios", prevê, em
seus §§ to e 2.o, o levantamento temporário da referida proibiçã-o "quando se
tratar de títulos especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, no limite em que o respectivo encargo de juros e amortização
possa ser atendido pela renda dos referidos servil}os e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação".
De qualquer forma, deve ser seguida a
seguinte tramitação:
a) apresentada fundamentação técnica cabal ao Conselho Monetário Nacional;
b) aprovado o pedido, é encaminhado
à apreciação do Presidente da República, por intermédio do Ministro da Fazenda;
c) o Presidente da República o submete à deliberação do Senado Federal.
5. Como se verifica do exame do processn.do, foram cumpridas todas as exigências regimentais, legais e constitu-

clonais que tratam do assunto, cujo mérito foi devidamente apreciado e aprovado pela Comissão de Economia desta
Casa.
6. Ante o exposto, nada havendo no
âmbito do exame desta Comissão que
possa ser oposto ao presente projeto de
resolução, posto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode
.
ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 13 de março de
1974. - Daniel Krieger, Presidente José Lindoso, Relator - Helvídio Nunes
- Carlos Lindenberg - Nelson Carneiro
- Gustavo Capanema - Heitor Dias Osires Teixeira - Mattos Leão - lta.Jívio Coelho - Accioly Filho - Wilson
Gonçalves.
PARECER
N.0 11, de 1974
da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 79, de 1974 (n.o 48174
origem), do Sr. Presidente da República, submetend& à deliberação
do Senado Federal proposta do Sr.
Ministro da Fazenda para que seja
autorizado o Governo do Estado de
Pernambuco a elevar em Cr$ .....
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, a fim de que aquele Estado possa. contratar empréstimo
junto ao mercado financeiro lntemo.
Relator: Sr. Wilson Campos
Nos termos do art. 42, item VI, da
Constituição, o Sr. Presidente da República, acolhendo a Exposição de Motivos n. 0 48, de 1974, do Sr. Ministro da
Fazenda, solicita ao Senado Federal a
necessária autorização para que o Governo do Estado de Pernambuco venha
a elevar ·~em Cr$ 30.000.000,00 (trinta
mllhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquele
Estado possa contratar empréstimo junto ao mercado financeiro interno, destinado à subscrição ou integral!zação do
capital social de sete empresas de economia mista, das quais é acion!sta majoritário, à realização do pagamento de
empréstimos que contraiu junto ao Banco do Estado de Pernambuco S. A.
<BANDEPE) e, também, à execução de
projetas inadiáveis".
2. Fundamentando o pedido que encaminhou ao Banco Central do Brasil, o
secretário da Fazenda esclarece que "o
fortalecimento de empresas paraesta-

..
•
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de desenvolvimento sócio-econômico de
Pernambuco, constitui meta prioritária
do Governo estadual, que vem trabalhando no sentido de dinamizar esse
processo. Além disso, a utilização ·dos recursos financeiros pretendidos alargará as áreas de ação dessas empresas,

oferecendo condições de levar a efeito
programas de ação compatíveis com os
anseios de desenvolvimento do Estado".
3. Os registres da Gerência da Divida
Pública do Banco Central do Brasil
acusam as seguintes posições, com relação aos compromissos (dívida fundada) do Estado de Pernambuco:

Posição em
29-10-68

Poslçiio em
30·9-73

Administração Direta

18.489.420,00

47.812.701,84

-Títulos
-Contratos

1. 084.420,00
17 .405. 000,00

1. 079. 625,00
46.733. 076,84

DISCRIJ\IINAÇAO

Administração Indireta

32.500.000,00 •

-Contratos

32.500.000,00
80. 312'. 701,84

To tal

18.489. 420,00

• Retere-se à poslçll.o !omeclda em 30·6·73, de 2 contratos de empréstimos que o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco !lrmou com o BANDEPE, na qualidade de
agente repassador do Banco Central do Brasil, em 8·5-72, e com o Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmlco, em 3·4·73, cujos resgates se lnlclarAo em 1974 e 1075, respectivamente."

4. Para a efetivação do empréstimo ora
em exame, se faz necessário o levantamento da proibição estabelecida no art.
1.0 da Resolução n.o 58, de 23-10-68, revigorada pelas de n.os 79, de 21-10-70, e
52, de 3-11-72, todas do Senado Federal.
5. Em sessão de 4 de fevereiro do corrente ano, o Conselho Monetário Nacional recomendou a adoção de providências visando ao levantamento daquela
proibição.
6. Desta forma, observadas as exigências legais e regimentais, opinamos pelo
atendimento da solicitação do Sr. Presidente da República, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇãO
N. 0 5, 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 o Governo do Estado de Pernambuco eleve em CrS 30. 000. 000,00
(trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a
fim de que aquele Estado possa contratar empréstimo junto ao mercado financeiro interno.
Art. 1.0 - 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 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 dívida consolidada, a fim de que aquele Estado possa
contratar empréstimo junto ao mercado
financeiro interno, destinado à subscrição ou integral!zação do capital social
de sete empresas de economia mista, das
quais é acionista majoritário, à realização do pagamento de empréstimos que
contraiu junto ao Banco do Estado de
Pernambuco S. A. (BANDEPE) e, também, à execução de projetes inadiáveis.
Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Wilson Campos, Relator - José Augusto - Luiz Cavalcante - Renato
Franco - Helvidio Nunes - Paulo
Guerra - Arnon de Mello.
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bem a emissão de titulas pelos Estados e
N.o 12, de 1974
municípios para garantia de empréstida Comissão de Constituição e mos internos e ambas estabelecem, ainJustiça, sobre o Projeto de Resolu- da, que essas proibições podem ser leção n. 0 5, de 1974, apresentado pela vantadas desde que o Estado ou muniComissão de Economia, que "suspen- cípio apresente fundamentação técnica
de a proibição contida nas Resolu- da operação que vai realizar e que essa
ções n.0 58, de 1968, n.0 79, de 1970, fundamentação seja examinada pelo
e n.0 52, de 1972, para permitir que Conselho Monetário Nacional e encamio Governo do Estado de Pernambu- nhada pelo Sr. Ministro da Fazenda ao
co eleve em Cr$ 30.000.000,00 (trin- Sr. Presidente da República.
ta milhões de cruzeiros) o montante 4. Em qualquer caso, exige-se:
de sua dívida consolidada, a fim de
a) o encaminhamento da fundamenque aquele Estado possa contratar tação
técnica cabal ao Conselho Moneempréstimo junto ao mercado fi- tário Nacional;
nanceiro interno".
b) a apreciação do Presidente da ReRelator: Sr. Wilson Gonçalves
pública, por intermédio do Ministro da
Pelo presente projeto de resolução, Fazenda;
fica suspensa a proibição constante do
a deliberação do Senado Federal,
art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, porc) iniciativa
do Presidente da Repúrevigorada pelas de n.os 79, de 1970, e blica.
52, de 1972, todas do Senado Federal,
para permitir que o Governo do Estado 5. Do exame do processado, verifica-se
de Pernambuco eleve em Cr$ ......... . que foram cumpridas todas as exigên30.000.000,00 (trinta milhões de cruzei- cias constitucionais, legais e regimenros) o montante de sua dívida consoli- tais que tratam do assunto, cujo mérito
dada, a fim de que aquele Estado possa foi devidamente examinado pela Cocontratar empréstimo junto ao mercado missão de Economia desta Casa.
financeiro interno, destinado à subscri- 6. Ante o exposto, nada havendo no
ção ou integralização do capital social âmbito do exame desta Comissão que
de sete empresas de economia mista, das possa ser oposto ao presente projeto de
quais é acionista majoritário, à realiza- resolução, posto que jurídico e constição do pagamento de empréstimos que titucional, entendemos que o mesmo
contraiu junto ao Banco do Estado de pode ter tramitação normal.
Pernambuco S. A. (BANDEPE) e, tamSala das Comissões, em 13 de março
bém, à execução de projetes inadiáveis.
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente 2. A mensagem presidencial faz refe- Wilson Gonçalves, Relator Nelson
rência ao inciso VI do art. 42 da Cons- Carneiro - José Lindoso - Carlos Lintituição Federal, verbis:
denberg - Helvídio Nunes - Italívio
"Art. 42 - Compete privativamente Coelho - Mattos Leão - Osires Teixeira - Heitor Dias - Gustavo Capanema.
ao Senado Federal:
PARECER
VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante reN.0 13, de 1974
solução, limites globais para o monda Comissão de Economia, sobre a
tante da divida consolidada dos EsMensagem n.o 80, de 1974 (n.0 49/74
tados e dos municípios; estabelecer
na origem), do Sr. Presidente daRee alterar limites de prazo, mínimo e
pública, contendo proposta do Sr.
máximo, taxas de juros e demais
Ministro da Fazenda para que seja
condições das obrigações por eles
levantada a proibição contida na Reemitidas; e proibir ou limitar temsolução n.0 58, de 1968, do Senado
porariamente a emissão e o lançaFederal, a fim de que a Prefeitura
mento de quaisquer obrigações desMunicipal de São José dos Campos
sas entidades;"
(SP) possa elevar em ............ ..
Cr$ 11.500.000,00 (onze milhões e
3. As Resoluções n.os 58/68, 79/70
quinhentos mil cruzeiros) o montane 52/72 regulamentam o dispositivo
constitucional citado (art. 42, item VI,
te de sua divida consolidada,
da Cnstituição), sendo o pronunciamenRelator: Sr. Arnon de Mello
to do Senado indispensável, porque tan0
to a Resolução n, 58, prorrogada pela
O Sr. Presidente da República submede n. 0 79, como a Resolução n.0 92 proi- te à deliberação do Senado Federal (art.

·-
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do Sr. Ministro da Fazenda, contida na
Exposição de MotJvos n. 0 57, de 1974, objetJvando a competente autorização do
Senado Federal para que a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos (SP)
eleve 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 empréstJmo junto à. rede bancária oficial
ou particular, destinado à aquisição e
instalação de uma usina de tratamento
de lixo domiciliar".
2. O citado documento esclarece que o
Município de São José dos Campos, situado no eixo Rio-São Paulo e sendo a
sede da III Região Administrativa do Estado de São Paulo, "converteu-se, graças
à instalação de novas indústrias e à expansão das já existentes, no principal
ponto de polarização migratória de todo
o Vale do Paraíba, passando a sua população de 130. 000 habitantes em 1970
para 215.000 em 1973, devendo· atJngir
em 1978 a casa de 400. 000, segundo previsões· feitas".
"Com a explosão demográfica registrada nos três últJmos anos, os serviços
públicos existentes tornaram-se insuficientes e inadequados, reclamando, sob
o risco de colapso total, a realização urgente de obras de infra-estrutura, dentre
as quais mereceu atenção especial da administração municipal aquelas relacionadas à destJnação final do lixo domiciliar
urbano."
E prossegue: "Não obstante suas receitas haverem crescido em ritmo satJsfatório, elevando-se de C.r$ 29,4 milhões em
1970 para Cr$ 65 milhões em 1973, a Prefeitura em questão pretende reco·rrer ao
crédito público para realizar o mencionado empreendimento, uma vez que suas
poupanças já se encontram comprometidas com outras obras de semelhante necessidacte".
Por sua vez, segundo dados da Gerência da Dívida Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida fundada do município em questão, representada por contratos, apresenta-se do seguinte modo:

3.

"Em 29·10-68
••••• '

••• '

Em 30-10-73

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

Cr$ 168. 671,59

Cr$ 156. 769,08"

4. Manifestando-se sobre o assunto o
Conselho Monetário Nacional, em ses~ão
de 4-2-74, recomendou a adoção de providências visando ao levantamento daquela proibição.
5. Para que o empréstimo seja efetivado, faz-se necessário o levamtamento
da proibição contida na Resolução. n. 0 58,
de 1968, prorrogada pelas de n.O 79 de
1970, e n. 0 52, de 1972, todas do Senado
Federal.
6. Cumpre salientar que a Resolução
n. 0 58, de 1968, em seu art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de
qualquer natureza pelos Estados e municípios e prevê as hipóteses em que essa
proibição pode ser levantada, bem como
o processo a ser adotado, qual seja, o de
submeter o pedido ao Conselho Monetário Nacional, acompanhado de cabal e
minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a matéria encaminhada ao Sr.
Presidente da República, por intermédio
do Sr. Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetJda ao exame do Senado
Federal, nos termos do § 2.0 do· art. 1.0
da Resolução n. 0 58, de 1968, e do art. 42,
VI, da Constituição.
7.. Do exame do processado, concluise que foram atendidas todas as determinações constitucionais, as constantes
nas resoluções normativas do Senado Federal de n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e
52, de 1972, bem como os dispositJvos específicos a tais casos do Reg!ment.o Interno.

Ante o exposto, somos pela aprovação do pleito da Prefeitura Municipal de
São José dos Campos, através da Mensagem n.0 80, de 1974, nos termos do seguinte:
8.

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 6, de 1974
Suspende a proibição contida nas
Resoluções n,os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir a
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.
É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de
1968, revigorada pelas de n. 0 • 79, de 1970,

Art. 1.0
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para permitir que a Prefeitura 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 dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à rede
bancária oficial ou particular, destinado
à aquisição e Instalação de uma usina de
tratamento de lixo domiciliar naquela
cidade.
Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Amon de Mello. Relator - José Augusto - Helvídio Nunes - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Paulo Guerra - Renato Franco.
PARECER
N.o 14, de 1974
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0
6, de 1974, da Comissão. d~ _Economia, que "suspende a pro1b1çao contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968,
79, de 1970, e 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".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
Pela Mensagem n.O 80, de· 1974, o Sr.
Presidente da República submete ao exame do 8enado Federal a Exposição de
Motivos n. 0 57, de 1974, do Sr. Ministro
da Fazenda, no sentido de que seja levantada a proibição contida no art. 1.0
da Resolução n.o 58, de 1968, do Senado
Federal, para que seja a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos
(SP) autorizada a elevar 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 rede bancária oficial ou
particular, destinado à aquisição e Instalação de uma usina de tratamento de lixo domlc!liar.
2. Informa a exposição de motivos do
Sr. Ministro da Fazenda que o Conselho
Monetário Nacional, à vista do prece!-

tuado no § 2. 0 do art. 1.0 da Resolução
n.0 58, de 1968, aprovou o encaminhamento do assunto à consideração presidencial, dando, dessa forma, a sua aprovação ao pleito da Prefeitura Municipal
de Sã·o José dos Campos.
3. A mensagem presidencial faz referência ao Inciso VI do art. 42 da Constituição Federal, verbis:
"Art. 42 - Compete privativamente
ao Senado Federal:
VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e d·os municípios; estabelecer
e alterar limites de prazo, mínimo e
máximo, taxas de juros e demais
condicões das obrigações por eles
emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades;"
4. As Resoluções n.os 58/68, 79/70 e
52/72 regulamentam o dispositivo constitucional citado (art. 42, item VI, Constituição), sendo o pronunciamento do
Senado indispensável, porque tanto a
Resolução n.o 58, prorrogada pela de
n.O 79, como a Resolução n.0 52 proíbem
a emissão de títulos pelos Estados e municípios para garantia de empréstimos
Internos e ambas estabelecem que essas
proibições podem ser levantadas desde
que o Estado ou município apresente
fundamentlu;ão técnica da operação que
vai realizar e que 'essa fundamentação
seja examinada pelo Conselho Monetário
Nacional e encaminhada pelo Sr. Ministro da Fazenda ao Sr. Presidente da
República.

5. A Comissão de Economia, na forma
regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas
todas as determinações constitucionais
e legais pertinentes à espécie, concluiu
por apresentar projeto de resolução
aprovando o pedido.
6. Ante o exposto, nada havendo ;).O
âmbito da competência desta Com!ssao
que p·ossa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
con.stltuc!onal, entendemos que o mesmo
pode ter tramitação normal.

•
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de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Nelson Carneiro, Relator Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg José Lindoso - Wilson Gonçalves Italívio Coelho - Mattos Leão - Osires
Teixeira - Heitor Dias.
PARECER
N.0 15, de 1974
da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 82, de 1974 (n.0 51174
na origem), do Sr. Presidente da
República, submetendo à deliberação
do Senado Federal proposta do Sr.
Ministro da Fazenda para que seja
levantada a proibição contida na
Resolução n.o 58, de 1968, do Senado
Federal, a fim de que a Prefeitura
Municipal de Dourado (SP) possa
contratar empréstimo com a Caixa
Econõmica do Estado de São Paulo,
destinado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional
de Previdência Social.
Relator: Sr. Renato Franco
O Sr. Presidente da República, nos termos do art. 42, Inciso VI, da Constituição,
submete à deliberação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, contida na Exposição de Motivos
n.o 79, objetivando a competente auto·rlzação do Senado Federal para que a
Prefeitura Municipal de Dourado (SP)
possa elevar em Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada, a fim de que
aquela Prefeitura possa contratar empréstimo com a Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional de Previdência Social.
2. O mesmo documento esclarece que a
administração municipal "vem envldando esforços na contenção de despesas,
objetlvando aumentar seus recursos para
investimentos e liquidação dos compromissos da municipalidade, onde, particularmente, vem obtendo relativo êxito,
face à diminuição progressiva dos
mesmos".
"Entretanto, os recursos de que dispõe
atualmente são Insuficientes para atender à liquidação do citado débito junto
ao INPS, advindo, então, a necessidade
de apelar ao crédito público."

3. Por sua vez, segundo dados da Gerência da Dívida Pública do Banco Central, "a situação da dívida fundada interna do município em questão se apresenta
do seguinte modo:
Em 29-10-68
Notas Promissórias
Contratos
Em 31-12-73

Cr$ 298.164,06

Cr$ 232. 775,77
Cr$ 530.939,83

4. A operação pretendida seria realizada nas seguintes condições:
"a) Valor: Cr$ 220. 000,00
b) Prazo : 3 anos
c) Encargos:
1 - juros de 12% a.a., pela Tabela
Prlce
2 - correção monetária semelhante
à das ORTN
d) Prestação mensal inicial: Cr$ ...
7 .307,15"

5. Manifestando-se sobre o assunto, o
Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 19-2-74, recomendou a adoção de providências visando ao levantamento daquela proibição.
6. A Resolução n.0 58, de 1968, em seu
art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de qualquer natureza pelos
Estados e municípios e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser adotado, qual seja, o de submeter o pedido
ao Conselho Monetário Nacional, acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a matéria encaminhada ao Sr. Presidente da
República, por Intermédio do Sr. Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos
termos do § 2.o do art. 1.0 da Resolução
n.0 58, de 1968, e do art. 42, VI, da Constituição.
7. Ante o exposto, cumpridas que foram
todas as exigências regimentais, legais e
constitucionais que tratam do assunto e
nada havendo no âmbito desta Comissão
que possa ser oposto à solicitação constante da mensagem do Sr. Presidente da
República, opinamos no sentido de que
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art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
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 linüte de endividamento público, mediante contrato de
empréstimo destinado ao pagamento
de compromissos junto ao Instituto
Nacional de Previdência. Soeial.
Art, 1.0 - 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 Federal, para permitir que a P.refeitura
Municipal de Dourado, Estado de São
Paulo, aumente em Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) o limite de
endividamento público, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado ao pagamento de compromissos
junto ao Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 2.0 - E.sta Resolucão entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1972. - Magalhães Pinto, Presidente
- Renato Franco, Relator - Wilson
Campos - Helvídio Nunes - Paulo
Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante.
PARECER
N.• 16, de 1974
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.o 7, de 1974, da Comissão de
Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções n,os 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura Municipal de Dourado (SP) aumente o
limite de endividamento público,
mediante contrato de empréstimo
destinado ao pagamento de compromissos junto ao Instituto Nacional de Previdência Social".
Relator: Sr. Heitor Dias
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução o~
jetiva levantar (art. 1.0 ) "a proibiçao
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
Federal, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Dourado, Estado de São
Paulo, aumente em Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros) o llmite de
endividamento público, mediante contrato de empréstimo com a Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado
ao pagamento de compromissos junto ao
Instituto Nacional de Previdência. Social".
2. A matéria tem origem na Mensagem
n. 0 82, de 1974 (n.0 51/74 na origem), em
que o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal
a exposição de motivos (n.0 79, de 1974)
do Sr. Ministro da Fazenda que recomenda a medida pleiteada, a fim de que a
Prefeitura Municipal de Dourado (SP)
possa saldar compromissos junto ao
Instituto Nacional de Previdência Social.

A Resolução n.O 58, de 1968, em seu
art. 1.0 , dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de qualquer natureza pelos
Estados e municípios e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser
adotado, qual seja, o de submeter o pedido ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao Sr. Presidente
da República, por Intermédio do Sr. MInistro da Fazenda. Por fim, deverá ser
submetida ao exame do Senado Federal,
nos termos do § 2.o do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968; e do art. 42, VI, da
Constituição.
5. A Comissão de Economia. na forma
regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas
todas as · determinações constitucionais
e legais pertinentes à espécie, concluiu
por apresentar projeto de resolução
aprovando o pedido.
6. Ante o exposto, nada havendo no
âmbito da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos que o mesmo
pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 13 de março de
1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Relator - Osires Teixeira
- Accioly Filho - Helvídio Nunes
José Lindoso - Wilson Gonçalves
Nelson Carneiro - Italívio Coelho
Mattos Leão.
4.

."'
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N. 17, 'de 1974
0

da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 90, de 1974 (n.0 63174
na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à deliberaçoo do
Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja levantada a proibição contida na Resolução n.0 58, de 1968, do Senado
Federal, para que o Governo do Estado de Minas Gerais possa elevar o
montante de sua divida consolidada,
mediante colocação de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro de Minas
(ORTM).

Os gastos previstos com agricultura
e abastecimento se destinam ao financiamento de pesquisas agrícolas,
expansão da capacidade de armazenamento em regiões prioritárias e
assistência técnica aos produ tores
rurais.
O aporte ao setor saúde e saneamento financiará parte da construção de
obras de tratamento de água em 78
municípios mineiros."
3. A aplicação de Cr$ 145 milhões em
fomento industrial está assim programada, segundo o mesmo documento:

Relator: Sr. José Augusto

Cr$

O Sr. Presidente da República submete ao exame do Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição, proposta do Sr. Ministro da Fazenda (Exposição de Motivos
n. 0 94, de 1974) no sentido de que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais "a 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), objetivando carrear os recursos necessários ao financiamento de gastos de capital de diversos programas
prioritários".
2. A exposição de motivos que acompanha a mensagem presidencial diz:
"De acordo com os esclarecimentos
prestados pelo Exmo. Sr. Governador
de Minas Gerais, a referida importância será aplicada nos seguintes
setores:
Cr$

mllh6es

Agricultura . , .. , , , .....

30

Saúde e Saneamento , . ,

80

Fomento Industrial , , , .

145

Energia E!étrica , , . , . , ,

245

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

500

milhões

"Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG) .

80

TELEMIG (Telecomunicações de Minas Gerais S.A.)
(financiamento parcial da
instalação de 202 mil novos
terminais telefônicos) . , . .

31

Agroindústria açucareira .

20

METAMIG (fomento à mineração) .... , . . . . . . . . . . . .

14

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

145"

4, Os recursos destinados ao se to r
energético deverão "ser ut!llzados em
integral!zações adicionais de novo tipo
de ações preferenciais da CEMIG, negociáveis em bolsa e livres de quaisquer
vínculos, elevando-se, assim, as disponib!Udades da empresa para aplicações em
geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica".
5. Com relação ao saneamento financeiro de Minas Gerais - "principalmente a conversão da dívida fundada
interna em quantidade de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, com
base nos valores unitários nas respectivas datas"-, fizeram com que a posição
de endividamento interno do Estado em
31-12-73 se reduzisse de 43,2% relativa-
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vigor da Resolução n. 0 58, do Senado,
DtVIDA FUNDADA INTERNA
Da c..

I

Cr$

que fixou o atual limite de endividamento, como se vê no quadro abaixo:

Valor
Unitário
da. OR'.fN

EQUJVAU!:NCIA EM ORTN
Quantidade

I

%

29-10-68

1. 001.741.675,99

33,88

29.567.346

15- 3-71

1.169. 260.356,00

20.835.003

31-12-73

1. 327.044.935,00

52,12
79,07

100,0
70,5

16.783.166

56,8

6 . O quadro abaixo demonstra a relação entre a dívida fundada interna e
a arrecadação do Imposto de Circulação

Data

29-10-68
31-12-73

de Mercadorias, revelando significativa
melhoria na capacidade de pagamento
no período 1968/73:

Divida Pública
Fundada Interna

Arrecada.çiio
·de ICM

-

(1)

(2)

(%)

1. 001.741.675,99
1. 327.044,935,00

486.173.301,00
1. 678.939.000,00

Manifestando-se sobre o assunto
o_ Conselho Monetário Nacional, em ses~
sao de 19-2-74, recomendou a adoção de
providências visando. ao levantamento
daquela proibição.

7.

A Resolução n. 0 58, de 1968, que
proibiu, pelo prazo de dois anos (prorrogado por mais dois anos), "a emissão
e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, dos Estados •e municípios",
prevê, em seus §§ 1.0 e 2. 0 , o levantamento temp·orário da referida proibição
"quando se tratar de títulos especificamente vinculados a financiamentos de
obras ou serviços reprodutivos, no limite em que o respectivo encargo de juros
e ::.r_l~rt:zlção possa ser atendido pela
renda dos referidos serviços e obras, ou,
ainda, em casos de excepcional necessidade ·e urgência, e apresentada, em
qualquer hipótese, cabal e minuciosa
fundamentação". De qualquer forma,
exige-se:
8.

a) apreciação da fundamentação técnica cabal pelo Conselho Monetário Nacional;
b) apreciação do Presidente da República, por intermédio do Ministro da Fazenda;
c) deliberação do Senado Federal, p·or
Iniciativa do Presidente da República.

1

2

206,2
79,0

Do exame do processado, verifica-se que foram cumpridas todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que tratam do assunto, razão por
que opinamos pelo atendimento da solicitação do pleito do Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.O 8, 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 Governo do Estado de
Minas Gerais possa elevar em CrS
500.000.000,00 (quinhentos milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro de Minas (ORTM).
9.

Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do a·rt. 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 dívida
consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas (ORTM), objetlvando carrear os recursos necessários ao financiamento de
gastos de capital de diversos programas
prioritários.
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vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 12 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- José Augusto, Relator - Amon de
Mello - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Wilson Campos - Renato Franco
- Helvídio Nunes.

3. O Conselho Monetário Nacional, em
sessão de 19-2-74, tendo em vista o estabelecido no § 2.0 do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, aprovou o encaminhamento do assunto à consideração do
Sr. Presidente da República,. dando, assim, a sua aprovação ao pedido do Governo do Estado de Minas Gerais.

PARECER
N.o 18, de 1974
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.o 8, de 1974, da Comissão de
Economia, que "suspense 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 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)".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução levanta 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 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 divida consolidada,
mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas (ORTM),
obj etlvando carrear os recursos necessários ao financiamento de gastos de capital de diversos programas prioritários".
2. A matéria tem sua origem na
Mensagem n. 0 90, de 1974 (n.o 63/74 na
origem), em que o Presidente da República submete à deliberação do Senado
a exposição de motivos do Sr. Ministro
da Fazenda que recomenda a medida
pleiteada, a fim de que o Governo do
Estado de Minas Gerais obtenha os recursos financeiros ao financiamento de
gastos de capl tal nos seguln tes se tores:
Cr8

Na Comlssão de Economia, a matéria, quanto ao mérito, foi exaustivamente examinada, tendo sido apresentado, como conclusão do seu parecer, o
projeto de resolução ora sob nossa apreciação.

milhões

Agricultura e Abastecimento
Saúde e Saneamento ..... .
Fomento Industrial ....... .
Energia Elétrlca .......... .
Total ..................... .

30

ao

145
245
500

4.

No que compete a esta Comissão
examinar, nada há que possa ser argüido contra a proposição, visto que a mes ..
ma atende a disposto no inclso VI dc1
art. 42 da Constituição, às resoluções
normativas do Senado Federal de n.os
58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
bem assim aos dispositivos específicos a
tais casos da nossa lei ln terna.
5.

Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
-· He!vidio Nunes, Relator - Nelson
Carneiro - Carlos Lindenberg - José
Lindoso - Italívio Coelho - Osires
Teixeira - Heitor Dias - Gustavo Capanema - Mattos Leão.
PARECER
N. 0 19, de 1974

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 132, de 1973, que acrescenta parágrafo único ao art. 68 da
Lei n. o 4. 215, de 25 de abril de 1963,
que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Relator: Sr. Mattos Leão
O projeto em exame, de iniciativa do
ilustre S e n a d o r Vasconcelos Torres,
acrescenta parágrafo único ao art. 68
do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil - Lei n.0 4.215, de 27 de abril
de 1963 -, no sentido de mandar contar
"como tempo de serviço públ!co, para
todos os efeitos", o serviço prestado por
advogado no desempenho do seu mister
privado.
A proposição é assim justificada:
"A proposição permite ao advogado
contar, como de efetivo serviço
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exercício de função ou cargo público, dedicou à advocacia particular.
Com efeito, o próprio art. 68 do Estatuto dos Advogados, inserido no
titulo que versa sobre o exercício de
advocacia, é bastante explicito, verbis:
"Art. 68- No seu ministério privado,

o advogado presta serviço público,
constituindo, com os juizes e membros do Ministério Público, elemento Indispensável à administração da
justiça." (Grifamos.)
Ora, se o próprio texto normativo
ressalta a natureza pública dos serviços prestados pelo advogado, ainda quando postula por um cliente
particular, porque sem a sua presença lide não haveria, o processo, como actum trium personarum, jamais
se configuraria, dai por que bem
andou o legislador ao lhe reconhecer a qualidade de "elemento Indispensável à administração da justiça"; repetimos, se é inconteste a essência pública de seu mister, não é
plausível permitir um estado de coisas que coíbe este profissional incansável batalhador - de fazer
valer como efetivo tempo de serviço
público o período em que se dedicou
à ativldade liberal de sua profissão."

Como vemos, pretende o projeto que o
tempo de atividade privada do advogado, desde que não concomitante, seja
averbado, para todos os efeitos, quando
o seu titular vier a exercer cargo ou função pública.
A proposição, não obstante os meritórios propósitos do seu autor, Interfere
diretamente no regime jurídico dos servidores públicos da União, ferindo, assim, o disposto no art. 57, V, da Constituição.
Somos, assim, pela rejeição do projeto, por considerá-lo inconstitucional.
Sala das Comissões, em 13 de março
de 1973. - Daniel Krieger, Presidente
- Mattos Leão, Relator - Accioly Filho
- Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Lindoso - Carlos Lindenberg - Helvídio Nunes - Italívio Coelho - Heitor Dias.

PARECER
N. 20, de 1974
0

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre a Emenda n.0 1, de
plenário, ao Projeto de Lei do Senado n.0 30, de 1972, que "isenta de
contribuição para o INPS a prestação de serviços não remunerados na
construção de casas populares pelo
sistema do mutirão, acrescentando
parágrafo único ao art. 79, VI, da
Lei Orgânica da Previdência Social".
Relator: Sr. José Augusto
Por ter recebido emenda em plenário,
retorna ao nosso exame o Projeto de Lei
do Senado n.0 30, de 1972, de autoria do
Ilustre Senador Franco Montoro, que
"isenta de contribuição para o INPS a
prestação de serviços não remunerados
na construção de casas populares pelo
sistema do mutirão, acrescentando parágrafo único ao art. 79, VI, da Lei Orgânica da Previdência Social".
A emenda, de Iniciativa do Senador
Adalberto Sena, manda incluir no art.
1.0 do projeto, depois da expressão
"construção de casas populares", as seguintes palavras: "ou edifício destinado
a obra social".
Como se observa, a emenda visa a estender os benefícios preconizados pelo
projeto aos prédios destinados a obras
sociais, "pelas mesmas razões que a medida é estabelecida em favor das casas
populares de carãter residencial". Neste
particular, vale frisar, o projeto e a
emenda resguardam a intenção de proteger, apenas, a construção de Imóvel
que se processe em caráter solidário, sem
trabalho remunerado, portanto, e que
venha a atender o interesse coletivo.
Ao opinarmos; pela primeira vez, sobre o projeto, afirmamos, em nosso parecer, que ele "tão-somente procura,
dentro do espírito que norteou o legislador a aprovar a citada Lei Orgânica da
Previdência Social, disciplinar, clara e
expressamente, um dos seus muitos aspectos, ou melhor, pretende deixar bem
claro que as contribuições para o INPS
são devidas em razão do trabalho remunerado, não abrangendo o prestado sem
esse caráter".
Ao apreciarmos a emenda, só nos resta manter o nosso primeiro pronuncia-

L
I

-180menta, pois esta tem o mesmo sentido
do projeto.
Fac e ao exposto, consideramos a
Emenda n. 0 1, de plenário, constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 25 de abril de
1973. - Accioly Filho, Presidente, em
exercício - José Augusto, Relator Helvídio Nunes - Osires Teixeira Carlos Lindcnberg - Gustavo Capanema - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Sarney - Eurico Rezende
- Antônio Carlos - Mattos Leão.
PARECER
N. 21, de 1974

viamente perante o Instituto Nacional de Previdência Social, na conformidade do que se dispuser em
regulamento."
5. Ante o exposto, tendo sido atendidos os objetlvos do presente projeto,
entendemos que o mesmo, agora, está
prejudicado, razão por que julgamos de
bom alvitre recomendar o seu arquivamento, juntamente com a emenda de
plenário.
Sala das Comissões, em 19 de junho
de 1973. - Franco Montoro, Presidente
- Heitor Dias, Relator - Renato Franco - Accioly Filho.

0

da Comissão de Legislação Social,
sobre a Emenda n.• 1, de plenário,
ao Projeto de Lei do Senado n.0 30,
de 1972.
Relator: Sr. Heitor Dias
1. Retorna ao exame desta Comissão, em virtude de emenda apresentada
em plenário pelo ilustre Senador Adalberto Sena, o Projeto de Lei do Senado
n. 0 30, de 1972, de autoria do Senador
Franco Montara, que "isenta da contribuição para o INPS a prestação de serviços não remunerados na construção de
casas populares pelo sistema de mutirão,
acrescentando parágrafo único ao art.
79, VI, da Lei Orgânica da Previdência
Social".

2. A emenda pretende estender a
isenção contribultiva prevista no projeto às construções de edifícios destinados a obra social.
3. O projeto e a emenda têm o mesmo objetivo: resguardar a situação dos
que trabalham sem remuneração na
construção de casas populares e edifícios
destinados a obra social. E sobre o mérito da questão já emitimos, anteriormente, o nosso pronunciamento, que
mantemos em relação à emenda.
4. Acontece, entretanto, que a :recente Lei n.o 5. 800, de 1973, em seu art.
1.0 , modifica o art. 79 da Lei n.O 3. 807,
de 1960, o qual, em seu § 4.0, dispõe:
"§ 4. 0 -

Não será devida contribuição
previdenclária quando a construção de tipo econômico for efetuada
sem mão-de-obra assalariada, no
regime de mutirão, comprovado pre-

PARECER
N. 22, de 1974
0

da Comissão de Finanças, sobre
a Emendia n.0 1, de plenário, ao
Projeto de Lei do senado n.0 30,
de 1972.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
No dia 22 de agosto de 1972, o nobre
Senador Saldanha Derzi apresentou a
esta Comissão parecer preliminar sobre
o Projeto de Lei do Senado n.O 30, de
1972, de autoria do nobre Senador Franco Montoro. Análise serena, profunda,
conscienciosa, e o Relator concluiu assim:
"A nosso ver, a matéria tratada na
presente proposição não é pacifica
e, se aprovada, pode alterar previsões orçamentárias das instituições
da previdência social, que, como se
sabe, s ã o estimativas com base
atuarial, por se tratar, fundamentalmente, de um seguro.
Com esta última afirmativa queremos, tão-somente, justificar sejam
solicitadas informações ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, por melo do Gabinete Civll da
Presidência da República, sobre as
conseqüências da aprovação do presente projeto, juntando, para tanto,
cópia deste parecer preliminar."
Esta Comissão acatou a opinião contida no pronunciamento que lhe foi
apresentado, e, à consulta feita, o Ministro Extraordinário para os Assuntos
do Gabinete Civil, João Leitão de Abreu,
pelo Ofício n.O 835-SAP /72, transmitiu
a resposta do Ministério do Trabalho e
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outros detalhes, que "a matéria já merecera disciplinamen,to através do Decreto-lei n.0 579, de 14 de maio de 1969,
que, ao dispor sobre recolhimento de
contribuições para a previdência, situando a hipótese de construção executada parcialmente, em regime de mutirão, previu a incidência desse pagamento somente sobre os salários pagos".
Salientava, ainda, a informação:
"No âmbito interno do INPS, foi
regulamentada a isenção de encargos previdenciários para obras realizadas em sistema de mutirão, para
uso do proprietário do imóvel, sem
finalidade especulativa, pela Orientação de Serviço SAF-299. 23, de 24
de julho de 1970. Esta isenção
abrange, também, as construções total ou parcialmente assim executadas, no que se compreendem reformas ou acréscimos, desde que realizados sem a ocorrência de mãode-obra assalariada, princípio aplicável, inclusive, a imóveis já construídos.
Não fora suficiente esta argumentação para comprovar o descabimento do que se afirma na justifimativa ao projeto, vem de ser a
matéria explicitada, de forma terminativa, pela Portaria .......... .
MTPS-3.230/72, em anexo, com o
que acreditamos seja de uma vez
por todas dirimida qualquer possí. vel dúvida a respeito dos encargos
previdencials referentes às construções realizadas sem mão-de-obra
assalariada e/ou regime de mutlrão."
Diante de tais Informações, requeridas em decorrência da sugestão do Relator Saldanha Derzi, cuja linha nos
cumpriu seguir, "do ponto de vista financeiro opinamos pela rejeição do presente projeto e da Emenda n.0 1-CCJ".
Posteriormente,. o nobre Senador
Franco Montoro leu, em plenário, parecer em que a Assessoria desta Casa
afirma:
"Na Comissão de Finanças, o eminente Senador Cattete Pinheiro
houve por bem pedir a audiência do
Ministério do Trabalho e Previdência Social ( ... ) ."
. Como ficou demonstrado, a audiência
foi solicitada . pelo Senador Saldanha

Derzl. Há equívoco, portanto, do parecerista, que alinha argumentos para
chegar à conclusão de validade do projeto de lei, que retornou às comissões em
virtude de emenda apresentada pelo
Ilustre Senador Adalberto Sena. Na Comissão de Legislação Social, a proposição foi considerada, em virtude do disposto na Lei n.0 5.890, de 1973, que modifica o art. 79 da Lei n. 0 3.807, de 1960,
prejudicada. O parecer, aprovado por
aquele órgão técnico, foi pelo arquivamento da presente proposição.
O art. 3.o do Decreto-lei n. 0 579, de
14 de mala de 1969, estabelece:
"Art. 3.0 - Quando a construção for
executada parcialmente em regime
de mutirão ou equivalente, o disposto neste Decreto-lei será aplicável
às contribuições referentes aos salários pagos."
Pouco depois, a matéria foi regulamentada, no âmbito interno, excluindose a cobrança de taxa previdenciár!a,
relativa aos imóveis construídos pelo
"sistema de mutlrão, para uso do proprietário do imóvel, sem finalidade especulativa". Veio a seguir a Portaria
n.0 3 .230, de 19 de julho de 1972, com
estes consideranda:
"Considerando que as normas vigentes no INPS para recolhimento
de contribuições à construção da
casa própria do tipo econômlco são
Incompatíveis com a politica habitacional do Governo;
Considerando que em razão dessa
Incompatibilidade, fruto do obsoletlsmo das referidas normas, problemas sociais de difícil solução vêm
preocupando as autoridades governamentais;
Considerando ·que, dada a urgente
necessidade de se corrigirem as distorções observadas, a par do encaminhamento de medidas de competência do Poder Legislativo, devem
ser tomadas Imediatas providências
de ordem administrativa;
Considerando que a este Ministério
cabe determinar as medidas a serem postas em execução pelo INPS
no sentido da normalização do assunto,"
Assim entendendo, a portaria se ocupa
de vários assuntos, Inclusive processa-

••
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o parecer, encaminhado ao Senador
Franco Montoro, apanhou o terceiro
considerandum e o transformou como
alusivo a distorções do problema do
mutirão, apenas um dos assuntos versados pela Portaria n.0 3. 230/72, refe·
rida.

o projeto em estudo merece aplauso,
do ponto de vista da matéria que se
propõe disciplinar. Todavia, entendemos que desde o Decreto-lei n.O 579/69
- muito anterior à presente proposição - o problema está solucionado. Na
verdade, se a legislação estabelece que
o recolhimento de contribuições ao
INPS - nos casos de construção executada parcialmente em regime de mutirão ou equivalente - só será feito
quanto aos salários pagos, é evidente
que, não tendo sido pago qualquer salário, nada será recolhido. Isto é válido
toda vez que ocorrer mutirão ou equivalente. O decreto-lei parece de clareza
meridiana.
Sucede que o art. 79 da Lei n. 0 3.807,
de 1960, passou, de acordo com a Lei
n.o 5.890, de 1973, a ter o seu § 4.0 assim
redigido:
Não será devida contribuição previdenclária quando a construção de tipo econôm!co for efetuada sem mão-de-obra assalariada, no regime de mutlrão, comprovado previamente perante o Instituto Nacional de Previdência Social,
na conformidade do que se dispuser
em regulamento."

"§ 4.0

Ante o exposto, nenhuma dúvida persiste no tocante ao assunto. Assim, opinamos pelo arquivamento do presente
projeto, conforme sugere a douta Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presidente, no exercício da presidência Cattete Pinheiro, Relator - Lourival
Baptista - Lenoir Vargas - Saldanha
Derzi - Wilson Gonçalves - Fausto
Castelo-Branco - Celso Ramos - Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) No Expediente lido figura o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 4/74, que concede
pensão especial vitalícia a Dj anira de
Oliveira Lângaro.

Nos termos da alínea b do inciso n
do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas, perante a Comissão de Finanças, pelo pl'azo de cinco Sessões Ordinárias.
Sobre a mesa, Ofício que vai ser lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte
OFíCIO

N.0 11

Em 12 de março de 1974.
A Sua Ex.8 o Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Sr. Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.8
para agradecer a cortês atenção da Presidência e da Comissão Diretora, bem
assim dos funcionários dessa Casa, durante o período em que tivemos o privilégio de conviver com tão nobres cavalheiros.
Em particular, desejaria enaltecer a
eficiência de toda a linha administrativa do Senado, e ao seu Gabinete, desdobrando-se, recentemente, no Centro Gráfico, o qual não mediu cuidados para a
prontificação de nosso trabalho, em curtíssimo tempo, sobre a instituição viceP.!'esidencial. As publicações em apenso
sao o resultado: um conjunto é endereçado a V. Ex. 8 ; os demais, se conveniente, à Biblioteca da Casa.
Esteja certo que o apoio recebido do
Senado Federal muito nos ajudou no
cumprimento de nossa missão de VlcePresidente da República.
Aproveito a oportunidade para renovar
a V. Ex. 11 os meus protestos de elevada
e distinta consideração.
Augusto Bamann Rademaker Grünewald.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)

Sobre a mesa, outro Oficio que será
lido pelo Sr. 1.0-~cretário.
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lido o seguinte
OFiCIO

GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO
INTERP~TAR

Of. n.o 4/74
Brasília, 8 de março de 1974.
A S. Ex.a. o Sr.
Senador Paulo Torres
Presidente do Senado Federal
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a
que a Delegação do Senado Federal à
114.a Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em Bucareste, Romênia, de 5 a 20 de abril próximo, ficou
assim constituída:
Senador Tarso Dutra, Chefe da Delegação;
Senador Nelson carneiro;
Senador Oslres Teixeira;
Senador Ruy Santos.
Aproveito a oportunidade para reiterar
a v. Ex.a meus protestos de alta estima
e consideração.
Tarso Dutra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, esta Presidência designa, ~r
Indicação do Grupo Brasileiro da Unlao
Interparlamentar, os Srs. Senadores Tarso Dutra, Oslres Teixeira e Ruy Santos
para integrarem, juntamente com o Senador Nelson Carneiro, já designado, a
Delegação Brasileira à 114.a Reunião do
Conselho In terparlamen tar.
Sobre a mesa projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 10, de 19'74
Altera a legislação da previdência
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - O caput e o § 1.0 do art. 10
da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - A aposentadoria por tempo de serviço será concedida com
80% (oitenta por cento) do saláriode-benefício aos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço ao segurado do sexo
feminino e aos 30 (trinta) anos de
serviço ao segurado do sexo masculino.
§ 1.0 - Para os segurados de que
trata este artigo que permanecerem
em serviço por mais de 5 (cinco)
anos, o valor da aposentadoria será
acrescido de 4% (quatro por cento)
do salário-de-benefício para cada
ano completo de atividade abrangida
pela previdência social, até o máximo
de .100% (cem por cento) desse salário aos 25 (vinte e cinco) e 35
(trinta e cinco) anos de serviço conforme o sexo."
Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 2.0

Justificação
A alteração que ora se propõe visa fazer justiça à mulher segurada do Instituto Nacional de Previdência Social, que,
por força, Inclusive, de dispositivo constitucional, tem direito à aposentadoria
Integral com 30 (trinta) anos de serviço,
mas não lhe é reconhecido o direito de
perceber esse mesmo benefício, à semelhança do que acontece com o segurado
do sexo masculino, de modo gradativo, a
partir dos 25 anos de serviço, para, daí
por diante, a cada ano de s~rviço prestado, serem acrescidos os 4% (quatro por
cento>, até que aos 30 (trinta) anos possa fazer jus ao benefício integralmente
consoante determina o dispositivo legal.
Nosso ponto de vista é de que a legislação tal como está vigorando consagra
tratamento deveras discriminatório em
relação à mulher, vez que concede o benefício pelo máximo (trinta anos de serviço) e não dispõe sobre ~ esc~lonamento
que deveria haver, ou seJa, nao assegura
o benefício, como seria lógico e justo, na
base de 80% (oitenta por cento) a partir de 25 (vinte e cinco> anos de serviço,
até chegar aos 100% (cem por cento) no
momento em que a segurada completar
os 30 <trinta) anos de atlvldade.
Perguntamos nós: por que pode o trabalhador do sexo masculino aposentar-se
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(oitenta por cento) do salário-de-beneficio e esse mesmo tratamento não é
dispensado à mulher ao completar 25
(vinte e cinc,o) anos do mesmo serviço? .
Impõe-se, portanto, a modificação ora
proposta, a fim de que o tratamento dispensado aos segurados de ambos os sexos não sofra discriminação, que, de resto, nem o admite nossa melhor tradição
nem os instrumentos internacionais firmados pelo Governo brasileiro.
Sala das Sessões, em 13 de março de
1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 5.890,
DE 8 DE JUNHO DE 1973

me despeço do Senado; apenas pe!(o licença para trocar de Casa, para mudar
de instrumentos, para substituir tarefas,
no exercício dos mesmos misteres e na
busca dos mesmos objetivos: lutar pelo
País, servir à causa pública, fazer do trabalho a arma de cada dia, seja no Legislativo, seja no Executivo, para a realização da grande obra de consolidação revolucionaria e preparação do futuro.
O convívio que aqui iniciei há 7 anos,
quero continuá-lo sempre. E perdoemme, Srs. Senadores, a ténue manifestação de egoísmo: quero continuá-lo sempre para que possa continuar também a
absorver as lições de que esta Casa é tão
pródiga, os exemplos dignificantes que
temos podido testemunhar, a experiência
de cada um dos membros deste colegiado
egrégio.

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

Minha passagem pelo Senado - agora
posso dizer - completou minha vida pública. A formação da caserna, que tanto
me honra, as variadas missões no Executivo, a rápida passagem pela Câmara
dos Deputados, todas estas fases, até o
§ 1.0 - Para o segurado do sexo masmomento em que sou convocado para noculino que continuar em atividade após vas responsabilidades, tiveram aqui nes30 (trinta) anos de serviço, o valor da te plenário, neste convívio dos últimos
aposentadoria, referido no item I, serã anos, o coroamento para quem já se conacrescido de 4% (quatro por cento)· do siderava altamente gratificado pelas possalário-de-benefício, para cada novo ano sibilidades que a vida lhe deu de servir à
completo de atividade abrangida pela comunidade e entender essa prestação
previdência social, até o mãximo de 100% · de serviços como a forma adequada para
(cem por cento) desse salário aos 35 o cumprimento do dever.
(trinta e cinco) anos de serviço.
Aqui tenho convivido, sem dúvida, com
(As Comissões de Constituição e Juso que há de mais representativo na vida
tiça e de Legislação Social.)
nacional.
Art. 10 - A aposentadoria por tempo
de serviço serã concedida aos trinta anos
de serviço:
• o •••• o ••••••

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

o •
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o

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto lido serã publicado e, em seguida, despachado às comissões compe·
tentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Ney Braga, que falará como Líder.
O SR. NEY BRAGA- (Como Líder.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de Início,
agradeço à Liderança do meu partido a
oportunidade que me foi dada de usar a
palavra neste momento.
Licenciar-me-e! do Senado da República, convocado pelo Presidente Ernesto
Geisel, para assumir o Ministério da Educação e Cultura. Não pretendo, entretanto, fazer uma despedida.
A despedida presume o ·afastamento, a
ausência, a ruptura de elos. Não. Não

Aqui, pela vivência própria, pude sentir todo o peso histórico do Senado da
República na evolução do País, desde o
remoto Império até o lançamento dos alicerces do Brasil de hoje e de sua grandeza.
Com a permissão de V. Ex.ns, Srs. Senadores, quero dizer que o convívio com
todos e com cada um tem sido para mim
um privilégio que saberei cultivar nos
novos caminhos que passamos a trilhar.
O Sr. Vasconcelos Torres- Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Vasconcelos Torres - Desejo ao
eminente colega todo o êxito no Ministério da Educação e Cultura. É impor-
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Gelsel praticou um ato de inteligência
ao escolher o prezado colega para dirigir
a pasta da Educação, das mais difíceis,
das mais desafiadoras. E V. Ex."' vai
substituir, justamente, um outro Senador
que daqui a três dias estará de volta para
ter assento no plenário e que se houve
com dignidade, com exação no cumprimento do dever - essa Inteligência fabulosa de Jarbas Passarinho.
O novo Presidente da República revelou acuidade excepcional indo buscar o
homem certo para o lugar certo, porque,
Senador Ney Braga, V. Ex.a tem equilibrlo, V. Ex.• tem habilidade, V. Ex."' tem
experiência política. E, se é_ fato 9ue todas as forças vivas da Naçao serao convocadas para um período de (embora a
palavra "abertura" não exista mais, gostaria de usá-la) descompressão institucional, nenhuma escolha poderia ser
melhor que a de V. Ex. a Faço questão de
exaltar aqui o seu desprendimento porque poderia contar com uma cadeira de
Senador garantida pelo Estado que tanto
dignificou, com um mandato de oito an·os,
ou ser Governador do seu Estado merecidamente (essa história de dizer que governador que exerceu tal cargo não pode
voltar mais, isto deve ser superado) ; bom
governador como V. Ex.a, teria que voltar porque já sabe perfeitamente onde
existem as dificuldades e o caminho a
percorrer.

Como meu amigo, velho companheiro,
V. Ex.a tem sido sempre gentil comigo,
relembrando os tempos que passamos
juntos na Praia Vermelha, naquela antiga Escola do Estado-Maior do Exército. Aliás, V. Ex.a me cativa, quando lhe
apresento amigos meus fluminenses, recordando aqueles momentos.
Confio nos jovens; V. Ex." foi soldado e também é um jovem Senador. Este
Brasil tem no desenvolvimento, que atingiu o seu :ipice com o Presidente Médici,
tudo aquilo que representa o nosso anelo, o nosso anseio.
Mas V. Ex.a vai enfrentar, talvez permita-me que, na despedida, lhe diga
-, a ditadura do Conselho Federal de
Educação. Veja - não é um conselho,
porque não posso dá-lo a ninguém, especialmente a V. Ex.", que já se está cercando dos melhores elementos em Pedagogia neste País -, veja V. Ex.a que o
Conselho Federal de Educação invade
muito a atribuição do Ministério da Edu-

cação e Cultura. Não só assessora como
exerce ditatorialmente uma política, às
vezes nociva, ao expansionismo educacional no Brasil. Felicidades, Senador
Ney Braga: o seu desprendimento, a sua.
capacidade Intelectual, o seu patriotismo
asseguram uma gestão brilhante à frente
do Ministério da Educação e Cultura.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço o aparte do nobre colega e, multo embora em
algumas referências que fez, por exempJ.o ao Conselho Federal de Educação,
não estejamos acordes, quero que V. Ex.a.
saiba que, realmente, é uma honra para
mim o aparte do velho professor da Escola do Estado-Maior da Praia Vermelha, meu grande companheiro. E no trato com aqueles que me assessorarão no
Ministério, principalmente nos conselhos,
saberei beber os ensinamentos que, por
certo, irão trazer-me.
O Senado da República foi para este
seu membro uma escola de altíssimo nível, que lhe proporcionou - como a todos proporciona - uma visão global do
Brasil, do Brasil integrado em seus problemas e em suas angústias, mas também em suas potencialidades imensas e
em seu Irreversível desenvolvimento. Vive-se no Senado o espírito verdadeiramente nacional. Sente-se o Brasil como
um todo. Vibra-se, no conta to diário com
os Estados, com as perspectivas e com os
esforços que cada um deles oferece para
a construção do Brasil novo.

Se tempo tivesse, Srs. Senadores, eu
gostaria, num retrospecto histórico, de
apontar à Nação tudo que aqui pude sentir.
Realmente, vindo do Paraná, meu Estado-berço, minha querência mais intima, que com tanta confiança me tem
honrado pela vontade e pela generosidade de seu povo, vindo do Paraná, para o
cenário mais alto da política nacional,
desde logo me foi possível constatar, no
encontro com os representantes dos demais Estados, as mais variadas formas
de bem servir à Pátria. Na eloqüêncla de
muitos, no silêncio de outros, a tentativa era sempre a busca de encontrar a
melhor solução para os problemas que a
Casa equacionava, para as crises que o
Brasil enfrentava, para a resposta que
a Nação exigia.
No sim de alguns, no não de outros, o
espirl to público esteve sempre presente.
Poderia, como pode e até deve, haver di-

•
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O SR. NEY BRAGA - Com todo prazer, nobre Senador Paulo Guerra.

O SR. NEY BRAGA - Agradeço o
aparte de v. Ex.a, principalmente por
lembrar o Estado de Pernambuco, a que
tanto quero. Sabe muito bem a bancada que aqui representa aquele Estado
tão querido dos laços que nos prendem,
por tradição, por amizade e por admiração àquele rlncão brasileiro tão sofrido, mas hoje já em fase de desenvolvimento, que todos admiramos.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V.
Ex.• um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre colega,
colega até sexta-feira, apenas ...
O SR. NEY BRAGA - Colega há
muitos anos, e colega sempre, se Deus
quiser.
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado a V. Ex. 11 Na verdade, o Ministério
do General Geisel é, sem lisonja para
nenhum dos nomes de que ele se compõe, um ministério de homens acima de
qualquer suspeita. Mas, do ponto de vista da capacidade de administração dos
futuros titulares, ele é também uma incógnita, pois muitos titulares ainda não
foram suficientemente provados em altos postos da administração federal.
Certamente por isso que o General Geisel achou por bem dosar, seguindo o
critério maior das novidades, mas observando também aquele conselho do jornallsta francês Henry Slmond, que dizia
que "o futuro de um homem está escrito no seu passado".

o Sr. Paulo Guerra - Eminente Senador Ney Braga, entendo que a convocação de V. Ex. 11 para integrar o Ministério .do futuro Governo da República foi uma homenagem ao Senado e
aos políticos do Brasil. O Presidente
Geisel soube escolher um homem já experimentado à frente dos serviços públicos, quer no Governo do Paraná, quer
no Ministério da Agricultura, que V. Ex.a
tanto engrandeceu com a sua ação patriótica.
Quero dizer a V. Ex.a que o Senado da
República ouve o llustre colega, nesta
hora, na certeza de que o Brasll terá
na sua pessoa um grande Ministro da
Educação e Cultura. E ainda mais: v.
Ex.• tem um crédito aberto, pelo menos
de Pernambuco, que lhe deve multo pela
magnífica atuação à frente do Ministério da Agricultura.

Assim, o Presidente Gelsel resolveu
escolher alguns ministros cujo futuro
desempenho está escrito no passado de
cada um, como é o caso de V. Ex.a Porque o futuro Ministro da Educação e
Cultura será o mesmo dinâmico Prefeito
Ney Braga que teve a capital do Paraná.
O futuro Ministro da Educação e Cultura será o mesmo extraordinário e revolucionário Governador Ney Braga. O
futuro Ministro da Educação e Cultura
será o mesmo inesquecível Ministro Ney
Braga, ponto alto na galeria de ex-titulares do Ministério da Agricultura. E é
circunstância multo grata para o General Gelsel a certeza de que seu futuro
Ministro de Educação e Cultura se conduzirá da mesma maneira leal, responsável e lntellgente que o modelar cadete
Ney Braga, que ele conheceu na Escola
Militar do Realengo nos meados dos
anos 30.

vergências de opinião, de fl!osofla, de entendimento. Mas nunca aqui ocorreu um
voto sequer que não fosse movido pelo
idealismo e pelo imperativo da c·onsclêncla dos Srs. Senadores.
Para citar um só dos que multo honraram esta tribuna e esta Casa, nesta
hora em que eu quero homenagear a totodos, lembro com saudade a figura
apostolar de Milton Campos.
Ele bem representou o modelo do politico perfeito. E, quando sou convocado
para missão intimamente ligada à formação das novas gerações, vale citar sua
afirmação de que "no mundo de hoje ou
nos c·ompreendemos ou pereceremos. As
aplicações cientificas, os laboratórios e as
oficinas puseram nas mãos do homem,
com as técnicas do progresso, os engenhos da destruição. Estamos numa hora
equivoca e delicada, num mundo que se
transforma vertiginosamente. É o momento de se apelar para os mestres, que
podem colaborar fora dos muros das universidades, a fim de que as mutações se
façam com ordem e sabedoria. É o momento de se apelar sobretudo para os
moços, que têm diante deles o tempo;
para os moços, através dos quais se modela o futuro; para os moços, que nos
infundem confiança e coragem; para os
moços, que querem e devem preparar-se
para a participação".
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a
um aparte?
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também a sorte o ajude a desempenhar
com igual brilho as elevadas funções de
Ministro da Educação e Cultura da República Federativa do Brasil.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço ao
nobre colega. É realmente muito significativo e importante ouvir de v. Ex."
essa palavra. É um estímulo, porque
parte de um homem, como todos aqui,
que se tem caracterizado por uma independência plena e que não deixaria
transparecer aquilo que não pensasse.
Mas creio que V. Ex." fala muito pelo
coração, porque a nossa amizade vem de
tanto tempo e por certo ditou esses
elogios que o nobre amigo acabou de me
fazer. Mas eu farei tudo, e vou dizer
adiante, para corresponder aos amigos,
a esta Casa, aos políticos, ao General
Geisel e ao Brasil.
O Sr. Nelson Carneiro Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre
Líder.
O Sr. Nelson Carneiro - Para nós, do
Movimento Democrático Brasileiro, a escolha de V. Ex." transcende os l!ndes
comuns. A escolha de V. Ex." é uma mão
estendida aos que exercem no Brasil a
função pública, e a esperança de que
dias mais claros, porque mais solidários,
se criem entre o Poder Legislativo e o
Poder Executivo, e ninguém melhor que
V. Ex.", com a vivência de antigo Deputado e de atual Senador, para traduzir
esse diálogo indispensável à grandeza do
País e ao melhor entrosamento entre
quantos trabalham pelo seu engrandecimento.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço ao
nobre Líder do MDB e espero, como
disse, corresponder realmente à confiança, não trazendo outra promessa senão a de trabalhar, de lutar.
O Sr. Petrônio Portella - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. NEY BRAGA - Pois não, nobre
Líder.
O Sr. Petrônio Portella - Meu caro
companheiro Senador Ney Braga, tenho
a impressão de que seus colegas todos
gostariam de se fazer ouvir neste plenário. Julgamos, todavia, contra-indicados esses pronunciamentos, porque não
queremos que sua fala traduza uma des-

pedida: isso seria profundamente melancólico para nós. Preferimos ver apenas um companheiro que se destaca
para um posto do Executivo, mercê da
confiança do futuro Presidente da República.
Tenho a certeza, já interpretando o
pensamento deste Plenário, de que V.
Ex." vai ser, como Ministro da Educação e Cultura, o que vem sendo ao longo
da vida: eficiente, capaz, probo, brilhante. Aqui V. Ex." deu exemplo do
orador sóbrio, eloqüente e capaz que é;
do homem público debruçado sobr:e uma
mesa de trabalho produzindo pareceres
que engrandecem os Anais do Congresso
Nacional e que foi, para felicidade pessoal minha, um extraordinário administrador que, à frente da Primeira-Secretaria, inovou, melhorou e aperfeiçoou os
nossos trabalhos.
Meu caro companheiro Ney Braga, que
Deus o ajude, dando-lhe forças - talento já o tem - para continuar a servir bem ao Brasil.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço muito
as suas palavras, nobre Líder Petrônio
Portella. Sabe muito bem V. Ex." que
estes anos de Senado me deram
muita satisfação, muitos privilégios; dos
maiores foi conhecer V. Ex." e ter sua
amizade e sua confiança. As suas palavras, como disse a outros companheiros, são estímulos, e tudo farei para
continuar a merecê-las através dos anos
que se vão correr. V. Ex.a foi meu Presidente, e eu aprendi muito com aquele
que dirigiu esta Casa nos dois anos em
que fui seu 1. 0 -Secretário. Aprendi cada
âia com sua palavra, com a palavra dos
companheiros.
Irei para o Ministério da Educação e
Cultura com profunda responsabilidade,
eu sei. Espero corresponder àquilo que
o meu Estado espera de mim. Eu já disse
aquilo que os Senhores esperam; sei das
dificuldades que irei enfrentar. Sei, entretanto, o chefe que tenho, que é o nosso futuro Presidente Ernesto Geisel. Conheço a sua equipe, homogênea e coesa.
Homens tranqüilos e que seguem a direção do timoneiro; homens que querem
trabalhar; que não têm ódios; que são
movidos por amor - amor a esta Nação, amor ao seu povo.
É lógico que muito se espera e é lógico
que tudo não se pode fazer. Mas uma
coisa asseguro - inclusive ao nobre Senador por Alagoas: uns são desconheci-
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- 188 dos, talvez não para todos; eu os conheço a todos e posso afiançar que todos servirão a esta Nação com o amor
que todos temos, com o coração que
todos sentimos pulsar, sem nenhuma veleidade de aparecer. Queremos que apareça aquela equipe, queremos, por certo,
que apareça o seu chefe. Queremos
muito trabalho. Não nos amedrontam os
sacrifícios - e quem não sabe que vamos tê-los? Sabemos que o amanhã não
é o dia da felicidade do Brasil. Para se
construir uma nação, para se tirar uma
nação do subdesenvolvimento, muito sacrifício há de se pedir, principalmente
aos que podem dar sacrifícios.
Esta há de ser a orientação, porque
este é o pensamento de um homem como
o General Ernesto Geisel, profundamente consciente da alta responsabilidade
que recebe, profundamente capaz e profundamente humano.
Eu me honro em servir à sua equipe
e servir como um representante desta
Casa e do meu Estado, servir dentro
desta mesma direção de que de nada vale
aparecer um homem; vale aparecer o
seu trabalho, o trabalho do conjunto.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu falava em Milton Campos. Era Milton
Campos, o professor, o patriota, o Senador eminente, o conselheiro do bem,
quem assim falava. E dizia mais afirmando que "objetivos tão relevantes" como eu citei - "e tão complexos não
seriam atingidos pelo homem - na sua
condição essencial de animal político se a universidade não se abrisse aos ventos do tempo, que ora sopram como brisas mansas, ora turbilhonam como vendavais".
Falando aos jovens, que tanto esperam, que ·tanto merecem, Milton Campos lembrava, ainda, que "a radicalização, inimiga mortal da tolerância, não
costuma estar nas idéias em si mesmas,
senão no modo como se apresentam e no
processo pelo qual procuram prevalecer.
As Idéias, em geral, nascem desprevenidas e desarmadas, como é próprio dos
frutos do espírito. Mas a paixão as envolve, o amor-próprio dos homens as
desnatura, a emulação as faz agressivas,
e, ao cabo, a própria idéia de paz tornase pretexto de guerra. E um radicalismo
nunca vem só; provoca. o radicalismo
contrário".
Se escolhi a palavra de Milton Campoos para definir uma posição a tua!, foi

para salientar, uma vez mais, que o Senado, c·om homens como o grande representante das Minas Gerais, com a sensatez que marca a sua atuação·, com as posições moderadas e corajosas que suas
páginas registram, merec,e o profundo
·
respeito da Nação.
Muitas grandes honras me têm sido
conferidas. Pertencer a esta Casa, ser
um dos seus pares, ocupar esta tribuna
é, entretanto, das honras maiores que
guardo no meu património de homem
público.
E quero dizer que esta honra vem
acompanhada de um profundo sentimento de humildade. Não entendo a vida política sem grandeza, como não a
entendo sem humildade. Se nos dispomos a servir ao País, ao Estado, ao povo, havemos que ter a exata consciência disso. Ou, entã,o, não serviremos nem
ao País, nem ao Estado, nem ao povo.

Srs. Senadores, a alternância, em minha carreira política, entre posições administrativas e funções legislativas ofereceu-me uma reciprocidade de perspectivas que muito contribui para amadurecer minha percepção do fenômeno político e a compreensão dos problemas administrativos. D.esta tribuna, por vozes
autorizadas, se descortinaram aos meus
olhos novas perspectivas sobre o mundo complexo e naturalmente cambiante
dos processos políticos, e pude sentir de
perto, pe~o trabalho do Executivo, pela
colaboraçao do Legislativo, pela participação do JudiciárLo, o ímpeto do desenvolvimento, que transforma e engrandece o País.
O Sr. Carlos Lindenberg permite um aparte?
O SR. NEY BRAGA bre Senador.

V. Ex.a me

Pois não, no-

O Sr. Carlos Lindenberg - Quero dizer a V. Ex.a, Sr. Senador Ney Braga,
que estou de pleno acordo e solidário
com todos os apartes que aqui se fizeram
ouvir dos nobres colegas com respeito à
atuação de V. Ex."', pois, como Governador do Paraná, como Deputado, como Senador e como Ministro da Agricultura
sempre deu os maiores e melhores exemplos de eficiência e de pvoflciêncla tanto
na administração pública como na vida
particular. Assim, quero felicitá-lo pela
sua nomeação para Ministro da Educação e Cultura, bem como o futuro Go-
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sua escolha, desejando-lhe todas as felicidades naquele cargo, certo de que ali
terá a mesma proficiência e eficiência demonstrada nos demais cargos públicos por que tem passado pela sua vida.
O SR. NEY BRAGA - Multo obrigado, nobre Senador, pelo aparte de V.
Ex."', que me desvanece e me honra.
Srs. Senadores, assumo, agora, no:vo
setor da administração pública, que,
contudo, não me é totalmente estranho
- o fascinante e crucialmente importante mundo da educação.
O Sr. Daniel Krieger V. Ex.a um aparte?
O SR. NEY BRAGA nador.

Permite-me
Pois não, Se-

O Sr. Daniel Krieger - Nobre Senador, o Senado oscila, nesta hora, entre
dois sentimentos contraditórios: o sentimento de perdê-lo e a glória que V.
Ex."' atinge, que é uma glória da Casa,
uma glória nossa. Ternos a mais absoluta e integral confiança em que V. Ex.a.
corresponderá à expectativa da Nação,
à confiança do Presidente e à crença dos
brasileiros.
O SR. NEY BRAGA - Agradeço, nobre Senador Daniel Krleger, meu caro
Líder e companheiro de todos os instantes; V. Ex.a sabe a importância que
têm esse seu aparte ao meu discurso e a
declaração que faz dessa confiança, que
nasce de uma amizade e nasce do respeito que tenho pelo nobre Líder, porque foi por suas mã:os que iniciei a organização do nosso partido no Paraná;
fui seu liderado, como agora do nobre
Senador Petrônio Portella, com grande
honra, e aprendi a admirar V. Ex.a pelo
seu grande espírito público, pelo seu
grande devotrumento à causa pública pe·
la sua seriedade, pela sua dedicação,
pela sua autoridade e pela sua lealdade.
Muito obrigado, meu nobre e dileto amigo, Senador Daniel Krieger.
Senhores, na época atual a ninguém é
dado alhear-se dos problemas educativos, e muito menos, ao homem público.
Na obra de educação do homem moderno
devem tomar parte todas as Instâncias
sociais, todos os elementos responsáveis,
poderes públicos e iniciativa privada, em
grau diverso e com distinta responsabl-

lldade, porque toda a Nação já desperta
criticamente para a educação como fator decisivo de desenvolvimento.
Na era em que :vivemos, na qual a tecnologia penetra todas as atlvldades e
formas de vida, as questões educativas
se tornam cada vez mais complexas, exigindo técnicas especiais para sua solução. Mas o Impacto da tecnologia no
processo educativo em nada reduz sua dimensão política. Direi mesmo que a educação é essencialmente política e que
todo projeto educativo, em última análise, é um projeto político.
Ao fazer uma tal asserção, estou bem
advertido das interpretações que podem
destorcer o seu significado profundo, em
face dos equívocos inevitáveis que a palavra "politic.a" encerra. Aqui entendemos política, em primeiro lugar, como
regime da coletivldade inteira e como
atividade que visa a promover o bem
coletivo e, somente por Intermédio deste,
o bem particular de cada indivíduo. Em
segundo lugar, política designa o programa, o método de ação ou a própria
ação de um Indivíduo, de um grupo ou
do governo, concernente a um problema
ou à totalidade dos problemas de uma
coletlvidade. A luz de qualquer um desses
sentidos, a educação participa do domínio da política. Daí por que a educação
de uma sociedade deve ser encarada antes de tudo como problema político, que
certamente mo billza técnloas para ser
resolvido. É que à educação não interessa apenas a realização pessoal, mas constitui matéria de bem comum. Afinal de
contas, política e cívica é toda educação
autêntica, na medida em que uma de
suas funções essenciais é preparar o
homem para uma participação atlva e
consciente nos destinos de sua coletividade.
Toda política de educação supõe escolhas fundamentais, formuladas em nome
da coletlvldade por órgãos ou Indivíduos
responsáveis por tais tarefas, com o
acordo Implícito sobre certos postulados
comuns. Toda política educativa reflete,
assim, as opções politicas, as tradições e
os v.alores de um país, bem como a Idéia
que ele próprio faz de seu futuro. Por
Isso mesmo uma política nacional de
educação há de concorrer para o objetivo
comum que é o projeto de desenvolvimento do Pais e, possibilitado por este, o
projeto humano pessoal de cada Indivíduo.
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- 190A educação, assim encarada, não poderia ser reduzida às dimensões de problema essencialmente técnico. As técnicas nos fornecem os meios de atingir os objetivos ou nos proporcionam
elementos para a sua exata determinação. Em sua essência mesma, a
posição dos fins lhes escapa completamente. Além disso, as técnicas puras
tendem muitas vezes a uma relativização dos fins ou a estabelecer a preeminência dos fins sobre os meios. Um
conhecimento exaustivo dos detalhes de
execução impede freqüentemente ao especialista puro de apreender os conjuntos, de dominar os problemas e de se
adaptar às novas condições.
Longe de mim pretender que se possa
formular uma política de educ,ação e
administrá-la prescindindo dos técnicos.
Nos quadros de um modelo democrático
e racionalmente pragmático, a estrita
separação entre as funcões do técnico
e as do político cede lugár a uma lnterrelação critica. Nem o especialista se
torna soberano com relação aos políticos, segundo o modelo tecnocrático, nem
estes últimos conservam, fora dos setores
da prática onde a racionalização se impõe, um domínio reservado no qual as
questões práticas continuariam .a ser decididas por atas puros de arbitragem voluntária. Parece, ao c·ontrárío, que uma
certa forma de comunicação recíproca
s~ja, ao mesmo tempo, possível e necessaria de sorte que, de um lado, os cientistas e os experts ,aconselhem as instâncias decisórías e, doutra parte a
atlvldade dos políticos se deixe complementar pelos técnicos toda vez que se
Impõe a racionalização dos problemas
prá~lcos. De qualquer forma, as recomend~çoes técnicas e estratégicas não poderao aplicar-se eficazmente a não ser pela mediação política. Para um problema
de política educacional pode haver soluções técnicas alternativas que dependem
quase sempre de uma decisão política
em seu sentido autêntico e profundo.
Pretendo, à frente do Ministério da
Educação e Cultura, como político que
sou, estabelecer um diálogo franco e permanente com os técnicos, não receando
ouvir, todas as vezes que se fizer necessário, sem me furtar a assumir a responsabilidade das decisões, aqueles que por
seu saber e experiência em matéria de
educação possam proporcionar valiosos
ensinamentos,

Tenho a fortuna de encontrar o Ministério da Educação e Cultura aparelhado
de órgãos técnicos, como, entre outros, o
Conselho Federal de Educação e o Conselho Federal de Cultura, que facilitam
grandemente a tarefa do ministro de Estado. Encontramos o MOBRAL colhendo frutos exuberantes no Brasil Inteiro.
Todos os organismos do MEC, seus conselhos, seus departamentos, as rei to rias
de suas universidades, exercendo bem e
com eficácia uas relevantes funções.
Mas, o que é também Importante, recebo
o Ministério das mãos de um notável homem público, o Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, Senador como nós, que
com sua clarividência e enérgica decisão realizou extraordinária obra educativa, equacionando os problemas, promovendo reformas e definindo as grandes
linhas de uma política educativa que deve ser continuada. Não uma continuidade de repetição, mas, segundo espero,
uma continuidade de criação. No ritmo
de mudança que caracteriza a sociedade
moderna, toda administração deve assumir o caráter de uma operação contínua,
num processo de incessante redefinição.
A moderna arte de administrar necessita de um estilo de mobilidade, de revisão contínua, constantemente à escuta
das forças de mudança e atenta às ameaças de ruptura.
Grandes reformas da educação se fizeram neste decênio de Governo Revolucionário: a reforma da universidade e
a reforma de ensino de 1.0 e 2.o graus,
já de repercussão internacional; e enfrentamos agora a responsabilidade do
prosseguimento de sua Implantação progressiva e racional.
Afora essas providências, e com não
menor imp,ortância, preocupam-nQs desde já os pr<Jblemas da cultura e do desporto, ambos essenciais à formação de
um povo e ao aprimoramento da civilização.
Ao longo de minha vida, sem ser um
professor ou um técnico, os assuntos de
educação e de cultura caminharam, lado
a lado, com as preocupações do administrador e do legislador. Trago do Paraná
uma experiência em escala menor, mas
isto não significa que a amplitude do setor, que ora me é entregue pela honrosa
decisão do Presidente Ernesto Geisel, seja
estranha à minha atividade e ao meu Interesse de homem público.
A vida política só será bem exercida
com permanente atualização. Isto exige
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homens da mesma geração. Diálogo entre os mais velhos e os jovens. Diálogo
que não Implica em renúncia ao princípio de autoridade, sobre o qual repousa a
ordem Institucional necessária à realização do interesse nacional.
Estamos enfrentando desafios. E não
falo apenas por mim; falo por nossa geraçã;o e até pelas gerações mais novas,
que nem por serem novas têm menor
participaçã;o ou menor tarefa no mutirão
do bem comum. Estamos enfrentando
desafios. E os aceitamos, pedindo a Deus
que nos ajude a vencê-los.
Srs. Senadores, dirijo-me ao Senado no
momento em que, por contingências da
vida pública, deixando-os, mais precisarei de V. Ex.as Sou dos que entendem imperativa para a Naçã,o e para o País a
harmonia plena dos Poderes constituídos
e sua interpenetração na realização das
tarefas comuns ao etoverno.
Não entendo - e quero dizê-lo às vésperas do dia em que, como Senador, passare! a ser Ministro - Legislativo e Executivo como compartimentos estanques
na organização nacional. Missões específicas, sim, cada um as tem. Mas o objetivo de ambos -como mandatários da
Nação - é o mesmo, e, sendo comuns os
objetivos, não se compreenderia que fossem diversos os caminhos.
Por isto digo que precisarei mais, e
muito, de V. Ex.as, Srs. Senadores da Aliança Renovadora Nacional, Srs. Senadores do Movimento Democrático Brasileiro. Precisarei da colaboração de V. Ex.ns
Precisare! das críticas construtivas de
V. Ex.as,

vem sendo exercido pelo Parlamento no
conjunto do poder nacional.
Aqui fica o meu profundo respeito por
esta Casa.
Aqui ficam, Srs. Senadores, a certeza de
minha amizade e o pedido sincero de
que me deixem levar, para enriquecimento de minha vida, agora e sempre, a
amizade de V. Ex.as
Multo obrigado. (Palmas prolongadas!
O orador é efusivamente cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Santos.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente,
o meu aparte estava escrito, Inscrito que
me encontrava para falar na Sessão de
hoje.
Vamos perder, Srs. Senadores, durante algum tempo, a convivência diária
com uma das melhores figuras que o Senado Federal conheceu - o Senador Ney
Braga.
O representante paranaense é uma
das mais perfeitas vocações para a política, nesta segunda fase da República.
Com 20 anos de idade, após ter cursado a
Escola de Realengo, era feito aspirante
do Exército; não levaria, entretanto,
muito tempo a serviço da arma que abraçara. Atraía-o a vida pública. Ou melhor: a carreira política. E no eficiente
Governo Munhoz da Rocha - Munhoz,
que seria parlamentar de mérito - foi
feito Chefe de Polícia; para em 1954 ser
eleito Prefeito de Curitlba.

Aqui fica, portanto, nesta hora que não
pretendo seja - e noo será - de despedidas, a minha gratidão ao Senado da
República.
Aqui fica a minha disposição de não
desmerecer, no Executivo, a confiança do
Legislativo, que nunca me faltou.

Na capital de seu florescente Estado
realizou obra que o consagrou, considerado então o seu município como o mais
bem administrado do País, pelo rumo que
imprimiu à administração da capital paranaense, pela construção da estação rodoviária, pela Instalação da rede de telefones automáticos. E, daí, foi fácil subir à vida pública nacional, como Deputado Federal.

Aqui ficam dois agradecimentos multo
especiais: ao dedicado, leal, eficiente
funcionalismo da Casa, cuja alta capacitação pude sentir de perto como Secretário do Senado, e à imprensa aqui credenciada, composta de profissionais responsáveis e brilhantes, que ajudam a
transmitir a Nação a Imagem exata de
nossa atuação e o relevante papel que

Em 1960 foi eleito Ctovernador de seu
Estado, o Paraná, onde se destacou mais
uma vez, recuperando as finanças públicas, pondo fim aos ln termináveis li tíglos entre posseiros e grllelros, criando
a Companhia de Desenvolvimento Económico do Paraná, o Fundo Educacional
do Paraná, a Companhia Agropecuárla
de Fomento Agrícola, realizando um au-
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- 192dacloso plano de eletrlflcação, tornando
o seu Estado o malar produtor de café,
pavimentando centenas de qullômetros
de estradas de rodagem, posslbilltando a
ligação do norte do Estado ao porto de
Paranaguá, criando uma llderança política que o tempo e a adversidade não esmaeceram. O Governo do admirável homem público que foi o Presidente Castello Branco o convocou para ser partícipe
da obra de restauração nacional, a que
se dispôs a Revolução de Março de 1964;
e Ney Braga foi, eficiente como sempre,
Ministro da Agricultura.
A política porém, sempre a política.
A sua vocação política. Em 1966 reingressou no Poder Legislativo. Nesta outra Casa, já que estivera, anteriormente,
na Câmara dos Deputados. E aqui convive conosco há longos sete anos. Com
uns mais, com outros menos. O mesmo
homem. A mesma conduta. O mesmo
trato. A mesma sollcltude. A mesma seriedade. No plenário, como nas Comissões; no seu gabinete como nos corredores.
O SR. Louríval Baptista - Permite V.
Ex." um aparte?

O SR. RUY SANTOS - Pois não!
O Sr. Lourival Baptista -

Solidarizome com as homenagens que V. Ex.", nobre Senador Ruy Santos, presta, neste
momento, ao eminente Senador Ney
Braga. conheci o novo Ministro da Educação e Cultura há muitos anos, quando
nos empenhávamos na luta municipalista. Ex-Prefeito de Curltlba, ex-Deputado Federal, ex-Ministro da Agricultura
do Governo do saudoso Presidente Castello Branco e, finalmente, Senador pelo
Estado do Paraná, cujo Governo também
exerceu reallzando notável obra, foram
postos ocupados com brilho pelo nosso
eminente colega. Está ele, assim, à altura da nova missão que recebe do insigne Presidente Ernesto Geisel, que o
convocou para o Ministério da Educação
e Cultura, posto da máxima relevância.
Ao senador Ney Braga desejo feliz gestão e que preste novos e relevantes serviços ao Brasll naquele importante setor, lutando pelo País e servindo à causa
públlca.
O SR. RUY SANTOS - Multo obrigado a V. Ex."
Eleito Ney Braga 1.0 -Secretárlo, na
presidência Petrônlo Portella, foi o gran-

de colaborador do nosso atual Líder na
esplêndida obra reallzada no Senado. No
trabalho estafante de todos os dias e
de todas as horas.
O Sr. Magalhães Pintro - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Magalhães Pinto - Desejo, apenas, em poucas palavras, deixar registrada não só minha solidariedade, mas
a da bancada de Minas Gerais nesta
Casa, a todos os elogios, a todos os conceitos que estão sendo emitidos sobre
Ney Braga. Conheço-o há muitos anos
fui seu companheiro em várias lutas, ln~
clusive fomos eleitos na mesma ocasião
para Governador, e tive o prazer de ir
a·o Paraná, como Presidente da UDN naci·onal, para lançar a sua candidatura
pelo nosso partido. E em 1964 fui buscá-lo também para várias tarefas preparatórias da Revolução. No dia 30 de
março, indo a Belo Horizonte, levou credenciais dos líderes revolucionários para
entendimentos em São Paulo e no Paraná. Aqui fica minha solidariedade a
solidariedade da bancada de Minas a
este eminente homem público que estou certo, Irá engrandecer-se' mais no
novo posto que vai ocupar.
O SR. RUY SANTOS - Multo obrigado pelo aparte de V. Ex."

O Sr. Carvalho Pinto - V. Ex." permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS - V. Ex." me
honra c·om seu aparte.
O Sr. Carvalho Pinto - Servindo-me
da oportunidade desta pausa ocorrida
em seu expressivo discurso, desejo também, neste Instante, registrar a inteira
solidariedade da bancada que tenho a
honra de Integrar no Senado à justa e
merecida homenagem prestada ao nosso
eminente colega Senador Ney Braga. A
esc·olha do nome de S. Ex." para a pasta
da Educação e Cultura - homem público dotado de Inexcedível espirlto
público, de reconhecida e comprovada
competência, de fina sensibilidade e de
notável espírito de equilíbrio - constitui, sem dúvida, um penhor de fellz
gestão à testa de um setor administrativo da maior relevância para a formação da nossa juventude e, conseqüentemente, para o futuro do Brasll.
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Obrigado a

O Sr. Eurico Rezende Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. RUY SANTOS -

Com prazer.

O Sr. Eurico Rezende - Agradeço a
oportunidade que V. Ex." me dá e quero
sallenta·r que seria do meu dever e do
meu prazer apartea.r o eminente Senador Ney Braga, mas as intervenções já
estavam desapropriando, por assim dizer, o discurso de S. Ex." E era a minha
intenção, obviamente, deixá-lo chegar
ao final do seu brilhante, erudito e, sobretudo, emocionante pronunciamento.
O Senador Ney Braga é, realmente,
um estado de alma. Há uma querência
geral e unânime em torno do seu nome,
de envolta com louvor em torno de sua
atividade. Eu sempre reclamei de S. Ex."
a falta da sua presença na tribuna. Os
discursos que S. Ex." fez aqui ficarão
profundamente gravados nos Anais da
Casa. Mas S. Ex." sempre se dedicou à
administração. Ao lado do senador Petrônio Portella, realizou aqui, realmente, uma obl:a notável, e a sua vocação
é o Executivo.
Verificamos, no discurso de S. Ex.".
em primeiro lugar, seu propósito de
construir uma ponte mental entre o Ministério da Educação e Cultura e o Congresso Nacional, ou, melhor diria, ampliar essa ponte, que já foi implantada
pelo eminente Ministro Jarbas Passarinho.
Verificamos, curiosamente, que S. Ex.",
como Ministro da Agricultura do primeiro Governo Revolucionário, cuidou da
cultura da terra e agora, Ministro da
Educação e Cultura, vai cuidar da cultura do espírito da mocidade brasileira,
cercado das nossas esperanças e do nosso estímulo, pedindo a Deus que abençoe o seu trabalho, abençoando também
as suas recompensas.
Quero congratular-me com a homenagem de V. Ex." e o faço em nome de
toda a representação do Espírito Santo
no Senado Federal. Cremos todos que
S. Ex." vai cumprir exemplarmente a
missão que o Presidente Geisel lhe confiou, e estou certo de que a sua passagem pelo Ministério da Educação e Cultura o colocará, em futuro próximo, como Inquilino do nosso aplauso e locatário da imensa gratidão nacional.

O SR. RUY SANTOS - O aparte de
V. Ex.", nobre Senador Eurico Rezende,
faz~nos, ligeiramente, evocar e destacar
a possível Importância do Senado no
processo educacional brasileiro. Entre os
muitos ex-Ministros que têm assento
nesta Casa, assim à primeira vista lembro-me de quatro que estiveram no Ministério da Educação e Cultura. Esta
convocação ressalta a importância do
Senado na tarefa educacional.
O Sr. Wilson Gonçalves - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Ouço o eminente Senador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves -

Agradeço a

V. Ex." a oportunidade, que me confere,

de ajuntar minl1a modesta palavra a
tantas ilustres que já se elevaram, nesta
Casa, ressaltando as qualidades pessoais
do nosso estimado companheiro Ney
Braga. Embora conhecendo-o de nome,
a primeira vez que tive contato com
S. Ex.", quando Ministro da Agricultura,
foi num congresso, no Rio de Janeiro,
em que se reuniram prefeitos de todo
o Brasil. Seu pronunciamento naquela
oportunidade deixou em mim marca indelével na apreciação do homem público, não só pela inteligência e pela cultura que demonstrou, mas principalmente pelo sentido profundamente humano
de suas palavras, reveladoras de conhecimento perfeito do homem brasileiro,
inclusive do homem do Interior.
Por Isto, estou certo de que, como tem
se havido com todo o êxito nas diversas
e importantes missões que lhe foram
confiadas, na sua brilhante e ascensional carreira pública, conhecendo, assim
no íntimo e na essência, as qualidades
primordiais do homem brasileiro, S. Ex."
haverá de,. à frente do Ministério da
Educação e Cultura, dar uma orientação
para que essas quaUdades sejam aprimoradas e se estabeleçam de maneira
generalizada para todos os nossos irmãos
de todos os recantos do território nacional.
O SR. RUY SANTOS - Muito obrigado a V. Ex."
O Sr. Antônio Carlos - Permite-me
V. Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Com prazer,
nobre Senador Antônio Carlos.
O Sr. Antônio Carlos - Nobre Senador Ruy Santos, V. Ex.", com seu bri-
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Senado acabou de ouvir do futuro MInistro da Educação e Cultura, nosso
eminente colega Senador Ney Braga, que
ao Senado apresentou um verdadeiro
testemunho das diretrizes que vai seguir
na condução daquela importante pasta,
no Governo do Exmo. Sr. Presidente da
República, General Ernesto Gelsel. V.
Ex.a, em traços firmes, está a recordar
à Casa a notável carreira do nosso eminente colega e futuro Ministro.
Peço permissão para inse.rfr em seu
discurso um aparte, que não representa,
para minha honra, a minha palavra
apenas, mas também a palavra da bancada de Santa Catarina, conforme delegação que recebi do meu eminente colega e amigo Senador Celso Ramos.
Elste aparte não poderia faltar por
duas circunstâncias: em primeiro lugar,
porque representamos, nós de Santa Catarina, um Estado vizinho ao do Paraná. Temos, pois, acompanhado a trajetória luminosa do Senador Ney Braga,
e pudemos, bem de perto, aplaudir a sua
obra na Prefeitura de Curitiba, no Governo do Estado e na representação do
Estado do Paraná no Congresso Nacional. A outra circunstância é a amizade
com que S. Ex.• nos tem distinguido em
todos os momentos. Por isto, creio que
este aparte não é inoportuno, nem representa uma impertinência; ele é uma
J?alavra indispensável de aplauso, de solidariedade e uma autêntica manifestação de alegria.
A frente do Ministério da Educação e
Cultura, como bem disse o eminente senador Ney Braga, vai S. Ex.• enfrentar
um verdadeiro desafio, e, nós completamos, temos absoluta confiança de que
ele aceita o desafio e vai vencê-lo, pelas
suas 9!lalidades de Inteligência, pela sua
expenencla e, acima de tudo pelo seu
espírl to público.
'
O SR. RUY SANTOS - Multo obrigado pelo oportuno aparte de V. Ex.•
O Sr. Arnon de Mello permite um aparte?

V. Ex. • me

O SR. RU'Y SANTOS prazer.

Com multo

O Sr. Arnon de Mello - Nobre Senador Ruy Santos, como o Senador Eurico
Rezende, eu deseje!, também, apartear

o nobre Senador Ney Braga quando
S. Ex.a ocupou esta tarde a tribuna. Alegra-me incluir no discurso de V. Ex. 11
algumas palavras a respeito do eminente Senador e futuro Ministro da Educação e Cultura.
Conheci-o no Paraná em 1960, em plena campanha eleitoral, quando, candidato ao Governo, despertou as esperan~
ças do povo e venceu espetacularmente
o pleito, derrotando uma situação política que há muito dominava aquele Estado. Depois acompanhei-lhe a atuação
de bom administrador. Por fim, membro
do Partido Democrata Cristão, nele votei para nosso presidente. Admirei-lhe
sempre o comportamento político:
atuante, afirmativo, eficiente cheio de
espírito público. Por fim, nesta Casa, todos o vimos na Primeira-Secretaria
quando da presidência Petrônlo Portena:
e no plenário, pronunciando notáveis
discursos sobre graves problemas brasileiros.
Eis por que, se com tristeza o vejo
afastar-se agora do Senado, é cheio de
esperança que o vejo assumir o Ministério da Educação e Cultura, onde prestará, estou certo, os maiores serviços ao
Brasil. A ele não se aplica aquele conselho de Santo Tomás de Aquino: "Fuja
sempre dos cargos que o excedam". Os
cargos não excedem as qualidades do
nobre Senador Ney Braga.
O SR. RU'Y SANTOS -

V. Ex.n

Obrigado a

O Sr. Petrônio Portella. V. Ex.• um aparte?

Permite

O SR. RU'Y SANTOS- Com prazer.
O Sr. Petrônio Portella - Ney Braga
será um grande Ministro da Educação e
Cultura porque sempre marcou de grandeza sua atuação de homem público. Por
isso, se fez líder no .seu Estado e no País.
Podemos antecipar o que será no novo
posto: um político diligente, capaz de dirigi! com eficiência os problemas de educaçao e compreender bem a juventude.
O SR. RU'Y SANTOS- Agradeço ao
nobre Líder Petrônio Portella o aparte
com que me honra.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.n
um aparte?
O SR. RUY SANTOS- Pois não, Senador Ruy Carneiro.
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Paraíba ficar à margem nas homenagens
que o Senado nesta tarde presta ao Senador Ney Braga, O Líder do meu Partido, Senador Nelson Carneiro, na intervenção que fez ao brilhante discurso do
Senador Ney Braga, já levou a nossa homenagem ao colega que se afasta, eventualmente, para presta·r a sua valiosa
colaboração como Ministro da Educação
e Cultura do eminente P·residente Ernesto
Geisel. Eu, porém, agora o faço, aproveitando o justo e magnífico discurso do
Senador Ruy Santos, para integrar-me
aos demais colegas que estão se manifestando em coro na exaltação à patriótica
e brilhante atuação do representante do
Paraná nesta Casa.

em 1960, em uma campanha por muitos
julgada quase perdida, no Paraná, enfrentando uma máquina oligárquica e, ao
mesmo tempo, disposta a não ceder terreno ao adversário; quem, depois, esteve
a par do caos administrativo encontrado
pelo jovem governante vitorioso; quem
acompanhou a recuperação da terra das
araucár!as da forma com que ela se deu
certo está de que aval melhor não tem
o homem público para suas ações do
futuro do que o seu passado.

A Paraíba não poderia deixar de registrar esta modesta manifestação do nosso
maior apreço ao Senador Ney Braga,
cujas qualidades de administrador tive a
oportunidade de pessoalmente constatar
quando, como Vice-Presidente do Senado, e S. Ex.a 1.0 -Secretário, na presidência Petrônio Portella, acompanhe! a sua
notável ação, aliás já exaltada no aparte
do próprio Senador Petrônio Portella há
poucos minutos ouvido neste Plenário.
Também a sua realizadora e edificante
administração no Ministério da Agricultura, no Governo do saudoso Presidente Castello Branco, como bem focalizou em aparte o Senador Eurico
Rezende. Assim, quero agradecer a
V. Ex.a, Senador Ruy Santos, a oportunidade que oferece à voz humilde da Paraíba para formular votos de felicidades
ao nosso querido colega Senador Ney
Braga na importante missão de, na pasta
da Educação, preparar para o futuro a
mocidade brasileira.

O SR. RUY SANTOS - Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. RUY SANTOS - Eu é que agradeço a V. Ex."'
O Sr. Virgílio Távora - Permite V.
um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Ouço o Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - O nobre Senador Petrônio Portella, pela Liderança,
já disse do nosso orgulho, do nosso contentamento. Falaremos, aqui, então, '!Omo homem ligado em sua mocidade à
terra que hoje Ney Braga tão bem representa nesta Casa e como o seu exc<Ompanheiro de farda.
Quem conheceu os óbices imensos que
teve de transpor o candidato de então,

Ney Braga fará no Ministério da Educação e Cultura algo que, enobrecendo
a sua vida pública, orgulhará a Casa à
qual pertenceu. Eram estas as palavras
que eu gostaria estivessem insertas no
belo discurso de V. Ex."'

O Sr. Clodomir Milet- Permite V. Ex. a
um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Com muito
prazer.

O Sr. Clodomir Milet - Nobre Senador Ruy Santos, V. Ex."' está falando, como todos estamos sentindo e vendo, em
nome da Casa. V. Ex.a está fazendo o
relato da vida do nosso caro colega senador Ney Braga, para depois ap~~sei_l
tar-lhe os cumprimentos seus, que ]a sao
hoje, repito, da Casa, pelos apartes que
V. Ex."' recebeu, e testemunham o apreço em que é tida por todos nós essa ilustre figura do Paraná que vai honrar o
Senado da República no Governo Geisel,
exercendo o Ministério da Educação e
Cultura.
Ney Braga foi nosso colega na Câmara
dos Deputados, Ney Braga entrou para
esta Casa conosc·o, Ney Braga foi meu
companheiro na Mesa, na administração Petrônio Portella, e sei como leva a
sério as tarefas de que é incumbido. Por
isso não há receio de que Ney Braga não
preencha, como todos nós esperamos,
com brilho, as altas funções para as quais
é convocado.
Congratulamo-nos com o Senado e,
também, com o Governo Geisel, porque o
futuro Ministro da Educação e Cultura
será um grande ministro. É o que todos
desejamos, é o que todos esperamos e sabemos que haverá de ser. Obrigado a V.
Ex.a
O Sr. Saldanha Derzi - Permite V.
Ex.a um aparte?
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Com prazer,

O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Senador Ruy Santos, multo grato pela
oportunidade. Desejo falar em nome da
bancada de Mato Grosso aqui no Senado Federal e em nome daquele Estado,
congratulando-me com o eminente Presidente Ernesto Geisel pela feliz escolha
deste grande homem público para fazer
parte do seu Governo no Ministério da
Educação e Cultura.
Nós que conhecemos a ação, o trabalho, a dedicação, o alto espírito público
do Senador Ney Braga no Ministério da
Agricultura, temos a certeza de que, imbuído desse mesmo espírito público e capacidade de trabalho, ele muito Irá dar
ao Brasil naquele ministério, com a responsabilidade de orientar a mocidade
brasileira. Mato Grosso deseja ao eminente Senador Ney Braga que seja multo feliz, e temos certeza de que ele irá
ser um grande auxiliar do Presidente
Geisel. São estes os votos da bancada
de Mato Grosso e daquele Estado que já
é grande admirador desta alta' figura
da República, o nobre Senador Ney Braga. Obrigado a V. Ex.a
O Sr. Dinartc Mariz- Permite V. Exa
um aparte?
O SR. RUY SANTOS Senador.

Ouço o nobre

O Sr. Dinarte Mariz - Senador Ruy
Santos, as minhas congratulações são
para o Presidente da República, o eminente General Ernesto Geisel, pela feliz escolha do Senador Ney Braga para
Ministro da Educação e Cultura. Poucos homens públicos neste País têm uma
folha de serviços mais brilhante que a
do Senador Ney Braga. Prefeito da sua
cidade, Governador do seu Estado,
Deputado Federal, Ministro da Agricultura, candidato à Presidência da República e Senador da República, é, realmente, um dos homens de sua geração
que reúnem os maiores serviços já prestados ao País. Minhas congratulações,
repito, são para o futuro Presidente da
República, pela inspiração que teve convocando figura tão Ilustre para o Ministério da Educação e Cultura, uma das
pastas mais Importantes de quantas se
compõe a administração pública federal.
Devo dizer que o Senado Federal, na
sua totalidade - estou certo, -, se orgulha, nesta hora, de ver escolhido para

o Ministério da Educação e Cultura
aquele de quem multo bem se poderá
dizer: sai desta Casa com o apoio unânime dos seus membros e, sobretudo,
com a confiança de cada um na sua
ação em benefício da educação da mocidade brasileira.
O SR. RUY SANTOS V. Ex.a

Obrigado a

O Sr. Milton Trindade Ex.a. um aparte?

Permite V.

O SR. RUY SANTOS - Ouço com prazer o nobre Senador.
O Sr. Milton Trindade - Senador Ruy
Santos, o Pará recebeu com grande alegria a nomeação do Senador Ney Braga
'para a psta da Educação. Os paraenses
e os paranaenses têm grande afinidade
- e Isto sabe bem o Senador Ney Braga.
Quando S. Ex.a. esteve no Governo do
Paraná, faltando no Pará, por alguns
momentos, os gêneros básicos, ele, como
Governador, fez um convênio com o atual
Ministro da Educaçoo e Cultura, então
Governador do Pará, levando esses gêneros à nossa capital, quase que pelo preço
simbólico do frete marítimo. Depois, no
Ministério da Agricultura, o Ministro Ney
Braga muito nos auxiliou na região. É
por Isso que a bancada do Pará nesta
Casa não poderia deixar de trazer as suas
congratulações, a par da convicção de
que o Governo confiou a mãos flnnes e
capazes a pasta da Educação e Cultura,
tal como fez quando convocou para o
mesmo posto o preclaro brasileiro Jarbas Passarinho, a quem S. Ex.a o nohre
Senador Ney Braga tanto enalteceu em
seu discurso, nesta tarde, ao se despedir
do Senado. Muito obrigado a V. Ex.a. pelo aparte que me concedeu.
O Sr. José Lindoso um aparte?

Permite V. Ex.a

O SR. RUY SANTOS nobre colega.

Com prazer,

O Sr. José Lindoso - Nobre Senador
Ruy Santos, V. Ex.a dá oportunidade para que o Senado extravase os seus sentimentos de solidariedade e de alegria com
a nomeação do Senador Ney Braga para
o Ministério da Educação e Cultura. Todos nós ficamos, de certo modo, Inibidos
de apartear o nobre Senador Ney Braga
quando S. Ex.~ formulou o seu discurso,
horas atrás, porque, além do respeito, estava a admiração das linhas gerais do
seu pensamento político para desenvol-
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colocação entre o técnico e o político na
realização do bem comum e na efetivação da grandeza da Nação.

O· Sr. Leandro Maciel Ex." um aparte?

A bancada do Amazonas, representada
pelas minhas palavras, com a solidariedade dos Senadores Flávio Britto e José
Esteves, junta-se a este sentimento para
expressar, numa atitude de prece e de
confiança, votos de pleno êxito à administração do Senador Ney Braga no Ministério da Educaçã,o e Cultura. Sabemos
que ele está partindo. Um viajante que
sai de madrugada, vê ainda as estrelas
e o sol, já inundando de luz o céu. Devemos sempre respeitá-lo, porque ele se
fortalece, realmente, na beleza do amanhecer do dia. E isso é importante para
o Senador Ney Braga, porque o caminho
que S. Ex. 11 vai fazer rumo à História,
para modelar a educação, instrumento
pelo qual se modelam os destinos e o
futuro da Nação, é, realmente, excitante
é realmente extraordinário, porém cheio
de dificuldades. Mas a sua inteligência
a sua experiência, contando com a ex~
periêncla e a solidariedade da sua equipe
e com a amizade e a solidariedade do
Senado Federal, hão de fazê-lo vitorioso
porque a vitória não será só dele, não
será só do Executivo; será da Nação do
futuro deste País.
'

O Sr. Leandro Maciel - Quero, antes
de tudo, agradecer a V. Ex." a oportunidade de me conceder este aparte. A escolha do nosso colega Senador Ney Braga
para o Ministério da Educação e Cultura
representa mais um ato acertado do futuro Presidente Ernesto Geisel, porque
a escolha recaiu num administrador experimentado, num homem público do
mais alto gabarito, pela sua probidade,
pela sua cultura, pela sua inteligência,
pela sua dedicação ao estudo permanente
dos problemas de interesse nacional. O
Senado vai sentir a falta de Ney Braga,
porque S. Ex." é realmente, aqui, a síntese de todos nós, seus amigos e admiradores.

O SR. RUY SANTOS - Obrigado a V.
Ex."
Lembraria apenas aos meus nobres colegas que •o Sr. Presidente já me advertiu
a respeito do tempo.
O Sr. Benedito Ferreira - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Concedo o
aparte ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Fico grato a

v. Ex." por esta oportunidade, mas dese-

jaria fazer uma ressalva: seria bom que
minhas palavras ecoassem por intermédio de outra pessoa, para que elas não
tivessem a conotação de um produto da
minha amizade. Em verdade, nobre Senador Ruy Santos, Goiás se ufana de
proclamar, por meu intermédio, a sua
alegria em verificar a presença do nobre
Sena&or Ney Braga no Ministério da
Educação e Cultura. Quero ser breve ao
registrar a nossa alegria e agradeço a
V. Ex." esta oportunidade. Multo obrigado.

Permite V.

O SR. RUY SANTOS - Concedo aparte ao nobre Senador Leandro Maciel.

O SR. RUY SANTOS - Muito obrigado a V. Ex."
Ou~o, agora, o nobre Senador Gustavo
Capanema. É o educador falando para
outro educador.

O Sr. Gustavo Capanema - O nobre
Senador Magalhães Pinto já aparteou
em nome de toda a bancada mineira no
Senado Federal. Como antigo Ministro
da Educação e Cultura, direi uma palavra em meu nome exclusivamente. A
educação foi sempre problema difícil.
Hoje em dia, em todo o mundo, é problema dificílimo. Todos os grandes mestres estão de acordo neste ponto: não é
possível abandonar a linha tradicional, a
saber, a educação tem de ser fundamentalmente humanista. Por outro lado, a
nossa época exige da educação que ela
prepare os líderes e os executores de uma
civilização acentuadamente tecnológica.
Tenho grande regozijo de que, depois
do Ministro Jarbas Passarinho, cuja
grande obra não deixarei nunca de louvar, venha o 11osso prestigioso e preclaro
Senador Ney Braga.
Eu não. estava no recinto quando S.
Ex." fez hoje o seu discurso de despedida, expondo naturalmente as idéias gerais do seu programa de Ministro da
Educação e Cultura. Mas, faz alguns dias,
li nos jornais uma admirável palavra
sua. Dizia S. Ex.n que tentará conciliar o
humanismo com a tecnologia. Direi aqui
ao Senador Ney Braga: bravos! Siga es-

..
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os horizontes da educaçao tecnologlCa
que o progresso do Brasil está reclamando. Nesse rumo, haverá de ser portentosa a sua realização educacional e
cultural.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS prazer.

Com todo

O Sr. Benjamin Farah - Meu nobre
colega Senador Ruy Santos, quero dar
uma palavra em nome da ~uanabarl7;
dessa Guanabara onde o emmente Ministro Ney Braga foi estudante; onde
cursou a velha Escola Militar do Rel7lengo início da estrada que vem tnlhancÍo marcada de sucessivas vitórias.
Em noÍ:ne da Guanabara, o maior pólo
de cultura deste País, onde avulta a r:_otável universidade da ilha do Fundao,
onde se situa o Colégio Pedro II, do qu:;tl
faço parte e que está integrado ao Ministério da Educação e Cultura, estabelecimento de ensino que tem uma tradição gloriosa, porque abrigou em seus
bancos grandes luminares da nossa
cultura, esse Golégio Pedro II que recebeu a indicação de Ney Braga com os
corações dos professores, alunos e funcionários em festa, conforme ainda ontem me participava o ilustre diretor ~a
quele educandário, o professor WandlCk
Londres da Nóbrega.
Em nome do Estado da Guanabara,
declaro que a maior homenagem que
podemos prestar a Ney Braga, princi:
palmente os seus colegas do Senado, e
a afirmação de que aqui estaremos para
ajudá-lo nesta árdua tarefa que é cuidar
da nossa mocidade. Dessa mocidade que
é boa, sensível e que desejamos ver preservada dos impactos e perigos de certas correntes que podem prejudicá-la_ e
desviá-la para horizontes perdidos. Nao
nos furtaremos de dar a S. Ex." o melhor de nossos esforços, porque queremos
uma mocidade culta, preparada, uma
mocidade apta a cuidar deste País, fazendo dele realmente um Brasil grande,
dono de um grande destino. Desejamos
ao !lustre Senador Ney Braga todas as
vitórias, todos os sucessos e afirmamos
nossa solidariedade na sua luta em busca desses grandes obj etlvos em prol da
mocidade do Brasil.

O SR. RUY SANTOS - Obrigado a
V. Ex."
Concedo o aparte ao nobre Senador
Wilson Campos.
O S1·. Wilson Campos - Nobre Senador Ruy Santos, depois que e11ta Casa
ouviu o belo pronunciamento do Senador
Ney Braga, vem V. Ex." render as homenagens que são devidas a esse eminente colega. Também desejamos incorporar a·o pronunciamento de V. Ex.a .a
saudaçã·o do Estado de Pernambuco. Nos
que conhecemos o Senador Ney Braga
no Governo do Paraná e depois viemos
encontrá-lo aqui, no Senado da República, como representante de seu Estado,
e mais tarde acompanhamos a sua atuação como Secretário da Mesa. Também
deste plenário ouvimos hoje o pronunciamento de S. Ex.a e a certeza do êxito
que terá no Ministério da Educação e
Cultura. Nós, os companheiros do Senador Ney Braga, conhecemos S. Ex.a nesta
Casa, e o Brasil todo o conhece muito
bem e sabe da sua capacidade e de tudo
o que poderá fazer à frente daquele Ministério.
O SR. RUY SANTOS - Obrigado a
V. Ex."
O Sr. Jessé Freire - Permite-me V.
Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jessé Freire - Nobre Senador
Ruy Santos, quero também incorporar ao
discurso de V. Ex." os aplausos dQ Rio
Grande dQ Norte. Nosso Líder já hipotecou a solidariedade da ARENA, e neste momento não só hipoteco a solidariedade do meu Estado como a minha,
particularmente, pela escolha, pelo Presidente Ernesto Geisel, do nome do Senador Ney Braga para Ministro da Educação e Cultura do seu Governo. Conhecendo-o, c·omo conheço há longo tempo,
sei da sua capacidade de trabalho e da
sua inteligência. Estou certo, portanto,
de que ele, à frente daquele Ministério,
irá continuar a obra formidável encetada pelos seus antecessores, particularmente o nobre colega Senador Jarbas
Passarinho.
O SR. RUY SANTOS -

Obrigado a

V. Ex."

O Sr. Franco fdontoro permite um aparte?

V. Ex." me
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O Sr. Franco Montoro - Desejo também dizer uma palavra de homenagem
a Ney Braga, neste momento em que
todo o Senado Federal, num testemunho
unânime, reconhece as qualidades e proclama a grande esperança que tem na
atuação de S. Ex." Desejo, como antigo
companheiro de Ney Braga no Partido
Democrata Cristão, dar meu testemunho
e reforçar essa esperança. Já ouvi de
muitos jovens esta afirmação. O passado
de Ney Braga, a sua abertura ao diálogo,
a sua capacidade de compreender a juventude podem representar para o Brasil, para o futuro Governo e para o futuro da nossa terra a incorporação da
nossa juventude ao nosso desenvolvimento. Equívocos poderão ser desfeitos,
dificuldades poderão ser superadas por
essa qualidade extraordinária de comunicação, de compreensão que sempre deu
na vida pública este homem exemplar
que é Ney Braga,
O SR. RUY SANTOS V. Ex."

Obrigado a

O Sr. José Sarney - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Sarney - Peço licença a
V. Ex.a para aproveitar o seu discurso
a fim de render também minhas homenagens a·o Senador Ney Braga, Admiro-o,
estimo-o há muitos anos. Tive a lucidez
de ser seu companheiro de lutas, de
ideais, desde quando nos encontramos no
Palácio Tiradentes, em 1958. Já então
era ele o grande líder do Paraná: o homem que lutava para renovar as suas
estruturas. Líder do povo nas praças
públicas; líder dos jovens esperançosos;
líder de um Paraná que, fértil, forte e
poderoso, deseja va despertar para a sua
grande arrancada de um dos maiores
Estados do Brasil. Acompanhei a sua
ascensão ao Governo do Estado, onde o
líder, que então era um líder popular,
passou a ser um chefe, um comandante,
um líder de homens e um estadista.
Desde então, sua trajetória neste País
tem sido aquela de orgulhar a classe
política, e nós, políticos, que sentimos
sair do Senado Federal, das nossas hostes, um homem tão cheio de virtudes,

ficamos felizes porque sabemos que no
Ministério da Educação e Cultura estará
um homem preparado para o cargo, que
tem virtudes de inteligência, de cultura,
de formação, de vivência e de experiência capazes de, cada vez mais, estreitar
os laços entre a juventude e o Governo
e a Revolução, e, cada vez mais, estreitar os laç,os da cultura com os destinos
do nosso País. Assim, em meu nome
pessoal, mais do que como representante
do Norte, desejo congratular-me não só
com o Senador Ney Braga, mas com todo
o País, pela sua chegada ao Ministério
da Educação e Cultura.
O SR. RUY SANTOS V. Ex.a

Obrigado a

O Sr. Guido Mondin -Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. RUY SANTOS prazer, nobre Senador.

Ouço-o com

O Sr. Guido Mondin -Nobre Senador
Ruy Santos, pretendo que este seja o
último aparte. Desde quando o nosso
querido colega Ney Braga falava, o Rio
Grande do Sul se fez presente com o
aparte do Senador Daniel Krieger. Apenas quero acrescentar que nesta despedida, neste até-logo, nunca, com a experiência que temos, alguém mereceu uma
despedida assim, com a participação,
praticamente, de toda a Casa. Mas, se
ninguém tivesse aparteado, mesmo que
tivéssemos permanecido no mais absoluto silêncio, Ney Braga sabe que aqui
todos lhe querem bem, todos querem o
seu êxito nesta escalada para o Ministério da Educação e Cultura. E, por isso,
basta uma palavra que vou buscar, repetindo o nosso eminente colega Senador
Clodomir Mllet, num aparte dentro de
cuja singeleza tiro apenas estas palavras
que, agora, dirijo ao próprio Senador
Ney Braga:
"Nós não temos receio. Vá, Senador
Ney Braga, cumpra mais essa missão. Nós temos segurança do seu
êxito; não temos receio."
O SR. RUY SANTOS -

V. Ex. 11

Obrigado a

O Sr. Heitor Dias- V. Ex." me permite
um aparte?
O SR. RUY SANTOS prazer.

Com multo
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alvo o ilustre Senador Ney Braga são
prova de que S. Ex." nesta Casa tem sido
sobretudo um aglutinador. E, como aglutinador, é um líder; como líder, é um autêntico comandante. V. Ex." fez multo
b,em em traçar o perfil deste nosso nobre
e distinto colega. É que um aparte, por
mais longo que seja, será sempre insuficiente para traduzir todo o pensamento.
O Senador Ney Braga é desses homens
talhados para o encargo - quero dizer
multo mais do que o cargo, porque o encargo significa missão, e é exatamente o
que S. Ex." vai cumprir à frente do Ministério da Educação e Cultura. Não tenho dúvida de que, pela sua experiência,
pelo seu senso de homem público, pelo
seu amor à causa da coletlvldade, será
um grande ministro, porque devotado
totalmente ao grande encargo da educação e da cultura nacionais.
O Sr. Geraldo Mesquita- V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS prazer.

Com muito

O SR. RUY SANTOS -

Permite-me

O SR. RUY SANTOS- Pois não.
O Sr. Milton Cabral - Há poucos instantes, o nobre Senador Ruy Carneiro do
MDB da Paraíba, teve oportunidade' de
apa:rtear V. Ex." para falar em nome de
todos os para!banos. Mas entendo que era
preciso marcar bem a palavra da ARENA
da Paraíba nesta justíssima homenagem
a este excepcional paranaense e notável
brasileiro, que eu considero, Senador Ney
Braga. A nossa confiança é total, absolut~, e tenh~ certeza de que a classe polítl.ca, atraves de S. Ex.", multo se projetara no Poder Executivo, com a ação marcante do representante do Paraná. Esta,
a manifestação da ARENA da Paraíba
associada, também, às palavras, já ex~
pressas, do MDB do meu Estado, portanto, de todos os paralbanos. Multo obrigado.
O SR. RUY SANTOS -

V. Ex."'

Obrigado a

O Sr. Augusto Franco - Senador Ruy
Santos, V. Ex." dá licença para um
aparte?
O SR. RUY SANTOS- Pois não.

O Sr. Geraldo Mesquita - Evidentemente, não poderá haver mais o que se
dizer a respeito do nosso ilustre companheiro Senador Ney Braga e note o Senado o muito que já foi dito a respeito
de S. Ex." Quero apenas, entendendo ser
este o último aparte que V. Ex." recebe,
Senador Ruy Santos, em meu nome e no
do Senador José Gutomard Santos e, em
nome do Estado do Acre, que representamos nesta Casa, aplaudir o ato do Sr.
Presidente General Ernesto Ge!sel, que
levará para substituir no Ministério da
Educação e Cultura o nosso não menos
ilustre colega e companheiro Senador
Jarbas Passarinho esta figura admirável
de homem público que é o Senador Ney
Braga.
V. Ex."

O Sr. Milton Cabral V. Ex.n um aparte?

Obrigado a

Nos apartes que me foram dados o Plenário acaba de fazer o discurso que não
me foi possível escrever.
Mas, para concluir, quero destacar que
Ney Braga sempre teve vocação política,
sempre exerceu a política com consciência e determinação.

O Sr. Augusto Franco -Já os Senadores sergipanos ofereceram os seu apartes de aplausos ao Senador Ney Braga,
c9nvocado para o Ministério da Educaçao e Cultura. O discurso de V. Ex." vem
merecendo, também, aplausos dos Senadores, o que quer dizer do Senado Federal, em confiança ao chamamento pelo
General Ernesto Ge!sel do nosso companheiro, Ilustre homem público, Senador
Ney Braga.
O SR. RUY SANTOS -

V. Ex."

Obrigado a

Continuo, Sr. Presidente.
A política sempre; a vocação política.
Com consciência e, por Isso mesmo, com
determinação. Falando em Caxias do
Sul, Ney Braga disse em novembro do
ano passado:
"Sem política não se faz a engenharia social, nem se viabiliza a construção de uma sociedade aberta, plural
e criadora. E sem políticos não se
faz politica, o que seria semelhante a
uma justiça sem juízes, arte sem
artista, universidade sem alunos,
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autor."
ll: o politico que não cora em dizer que
é político, que recomenda a política, a
todo pulmão, que preconiza a política
como o Instrumento, o leito por onde escoará a ambição, ou o anseio coletivo.
Não a politica politiquice, que não é a
sua; mas a politica ciência, a politica
arte, a serviço da prosperidade social.

Este, o companheiro que se vai afastar,
em pouco, do nosso convívio diário. :1!:
que o teremos no Ministério da Educação e Cultura, no Governo a se instalar
do Presidente Geisel, como aqui, permanentemente, pelo exemplo de seu trabalho e da sua ação. Deixa-nos para servir melhor ao Brasil. Num posto executivo que para ele não tem segredos. Aceitando o desafio, à sua inteligência e à
sua capacidade, para a solução dos graves e quase eternizados problemas da
educação nacional.
Mas os apartes dados ao meu discurso
são a certeza de que todos confiam no
êxito pleno do Senador Ney Braga.
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)

ll: lldo o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 11, de 19'74
Acrescenta um § 4.0 , na nova re·
dação dada pelo Decreto-Lei n.0 229,
de 28 de fevereiro de 1967, ao art.
457 do Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.o
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica acrescido do § 4.o o art.
457 do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1,0 de
maio de 1943, com redação alterada pela
Lei n.0 1. 999, de 1.0 de outubro de 1953,
e com nova redação dada pelo DecretoLei n. 0 229, de 28 de fevereiro de 1967:
"§ 4. 0 - Para execução do § 3.0 , os
hotéis incluirão em suas notas de
hospedagem a taxa de 10%, e os estabelecimentos similares de luxo de
primeira e segunda categorias incluirão a mesma taxa para distribuição
entre os garçons e seus ajudantes."
Art. 2. 0 -Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Antes de passar à Ordem do Dia, cabe
a esta Presidência comunicar que recebeu
do Governador do Estado do Rio de Janeiro o Ofício S/6, de 1974, solicitando
autorização do Senado Federal para que
aquele Estado possa reallzar operações
de empréstimo extemo no valor de até
US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) de principal, ou
o equivalente em outras moedas, destinado a financiar parte do seu programa
de Governo.

Justificação
Estou pretendendo com esta proposição passar para o estado de direito o que
já está existindo de fato. São poucos os
hotéis, restaurantes, bares e similares
que não descontam nas notas de despesas o acréscimo de 10% e até mais em
alguns casos. Na verdade, muitos proprietários rateiam essa féria adlcional
com os empregados, mas outros lhe dão
destino bem diferente.
Todas as tentativas feitas para regular esta mat.éria têm sido frustradas no
Congresso Nacional. Volto ao assunto,
desta vez confiante, na certeza de que
ele deva merecer tratamento prioritário, e o faço por ser de justiça e também
para atender a apelo a mim diretamente feito pelo presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Estado da Guanabara, Sr.
Raimundo Cassiano de Sousa.
Sala das Sessões, em 13 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.

LEGISLAÇA.O CITADA
DECRETO-LEI N. 0 229,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Sobre a mesa, expediente que será lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.

Art. 10 - No Capitulo II - Da Remuneração - do Título IV da CLT é acres-

Comparecem mais os Srs. Senado-

res:

José Guiomard - Waldemar Alcântara - Jessé Freire - Domiclo
Gondim- João Calmon- Amaral
Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a Hora do Expediente.
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acrescidos ao art. 462 os §§ 2.o, 3.o e 4.o,
ficando o atual parágrafo único como
§ 1.0 , conforme se segue:
"Art. 457 - ...................... .
••••••••••••••••••• o •••• o ••••• o •••••

§ 3. 0 - Considera-se gorjeta não só
a Importância espontaneamente dada
pelo cliente ao empregado, como
também aquela que for cobrada pela
empresa ao cliente como adicional
nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados."
DECRETO-LEI N.o 5.452,
DE 1.0 DE MAIO DE 1943
• • • • o. o • • • • o • • • • o •• o •• o. o. o • • • • • • • • • • • •

CAPíTULO II
Da Remuneração
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e
pago dlretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 1.0 - Integra o salário não só a Importância fixa estipulada, como também
as comissões, percentagens e gratificações pagas pelo empregador.
§ 2.0 - Não se Incluem nos salários as
gratificações que não tenham sido ajustadas, as diárias para viagem e as ajudas de custo.
§ 3.o - As diárias para viagem serão
computadas como salário desde que excedam de 50% do salário percebido pelo
empregado.

LEI N. 0 1. 999,
0
DE 1. DE OUTUBRO DE 1953
Modifica o art. 457 e seus parágrafos do Decreto-Lei n.o 5. 452, de 1.0
de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).
O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do art. 70, § 4.0 , da
Constituição Federal, a seguinte Lei:
Art. 1.0 - O art. 457 e seus parágrafos
à o Decreto-Lei n. 0 5. 452, de 1.0 de maio
de 1943 <Cons.olldação das Leis do Trabalho), passam a ter a seguinte redação:
"Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para to-

dos os efeitos legais, além do salário
devido e pago dlretamente pelo empregador como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
Integra o salário não só a
Importância fixa estipulada, como
também as comissões, percentagens,
gratificações ajustadas, diárias para
viagem e abonos pagos pelo empregador.

§ 1.0

-Não se incluem nos salários
as ajudas de custo, assim como as
diárias para viagem que não excedam de 50% do salário percebido
pelo empregado."
§ 2. 0

Art. 2.0 - A presente Lei não poderá
dar motivo à redução ou alteração de salário ou de abono já pag.o e nem será
causa para restituição de contribuições
recolhidas às instl tuições de previdência
social.
Art. 3.0 - São revogados os DecretosLeis n.os 3.813, de 10 de novembro de
1941, e 4.356, de 4 de junho de 1942, e
demais disposições em contrário.
Senado Federal, 1. 0 de outubro de 1953.
-João Café Filho, Presidente do Senado
Federal.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto será publicado e remetido às
comissões competentes.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 4, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição nos Anais
do Senado, do edl torial "Quadro
Vivo", publicado no Correio Braziliense, em 3 de março de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. S·enadores que o aprov.am queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
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NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N.o
4/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR VAS·
CONCELOS TORRES

"QUADRO VIVO
No discurso de abertura dos trabalhos
leglslatlvos, o Senador Paulo Torres situou, com precisão, o problema Institucional bra~ileiro. Partindo da premissa,
a que se nao pode fugir, de que a Revolução se consolidou, não apenas na letra
da Lei Maior, como no espírito e na consciência nacionais, o Presidente do Congresso traça o quadro, tal qual ele se
apresenta, 10 anos após ter sido deflagrado o movimento revolucionário de
março de 1964, do qual, aliás, participou
ativamente.
Algumas verdades que os contestadores do regime parecem ignorar foram
oportunamente relembradas. Uma delas
a de que as realidades institucionais'
embora ainda não vividas em toda
plenitude, mas para as quais estamos caminhando a largos passos, são a razão
basilar da própria Rev·olução. Com efeito, basta atentar para a crônica deste
último decênio para se constatar que o
aperfeiçoamento da democracia brasileira foi uma constante perseguida pelos
Governos revolucionários. O insigne
Presidente Castello Branco, por exemplo, pretendeu d•elxar, ao fim de seu
mandato, a Revolução institucionalizada com a Carta de 1967. O Presidente
Costa e Silva mostrQu, de sobejo, seus
propósitos em consolidar a obra política
de seu antecessor e resistiu, até o limite
de suas forças morais e físicas, antes de
ser compelldo, pelas circunstâncias e
pela imperiosidade da segurança interna
a baixar o Ato Institucional n.o 5. Fi~
nalmente, o Presidente Médici só assumiu o poder depois de aplainado o caminho da reconquista democrática, representado pela reabertura do Congresso.

a

Por aí se vê, em momento algum,
qualquer dos Governos revolucionários
deixou de ter presente o .obj etivo do movimento de colocar a Nação nos caminhos democráticos dos quais havia sido
desviada pela Incompetência, pela corrupção, pela demafl'ogia e pela subversão.

Outra grande verdade lembrada pelo
Senador Paulo Torers é a de que o único
dono da Revolução é o povo brasileiro
pois ela "não foi um golpe de Estado qué
s~ destinou a alijar do poder uma facçao para entregá-la a outra", mas um
movimento das "forças vivas da nacionalidade, deflagrado sob lideranças civis e militares as mais autênticas e desambiciosas, que somaram suas vontades
para evitar que o Brasil se desgarrasse
no rumo. de soluções antinacionallstas"
E é difícil contestar o fato de que o po~
der, ao longo destes anos, não tenha sido
exercido em nome do povo e sob seu praticamente unânime aplauso. A extraordinária obra de soergulmento nacional
só foi possível mediante alguns sacrifícios. Mas o povo os aceitou e os entende compensadores, por constituírem o
prenúncio de dias de maior prosperidade
de normalidade institucional.
E essa esperança não será vã. A cada
dia que passa as instituições se aprimoram, mercê, inclusive, da evolução da
mentalidade política com a realidade nacional. Hoje, já está firmada a consciência - inexistente em 1968 - de que no
prQcesso revolucionário estão inseridas
todas as forças, entre elas, e notadamente, as políticas, que têm, agora, talvez mais do que nunca, um papel decisivo a representar.
Também esse fato não escapou ao Presidente do Senado, que, depois de negar
a existência de sociedade democrática
que não exiba um organismo legislativo representativo da soberana vontade
popular, e ao qual cabe o direito maior
da decisão política, acentua que tal decisão "há de ser tomada por aqueles a
quem o povo outorgQu tal responsabilidade, que é intransferível e inegociável."
E, nesse ponto, o Senador Paulo Torres revelou profunda convicção das prerrogativas Inalienáveis do Parlamento,
para o qual encontra vastos campos de
atuação e de afirmação, apesar da tendência, ditada pelo apressamento dos
tempos, do fortalecimento dos executivos. Entre eles cita o de revisor das leis,
o de debatedor dos grandes temas nacionais, o de fiscalizador permanente da
ação do Executivo e o de guardião do legítimo emprego dos dinheiros públlcos.
Foi, sem dúvida, com chave de ouro que
o Presidente do Congresso abriu o ano
legislativo. Em tamanho, seu discurso é
pequeno. Mas não podia deixar de ser
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Falou, ao mesmo tempo, o revolucionário, o soldado, o parlamentar. e o Presidente do Congresso. Disse o que havia
a ser dito, na hora certa, comprovando a
excelência do provérbio de Salomão de
que "a palavra a propósito e sensata é
pomo de oiro marchetado de prata."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n.o 83, de 1971, de autoria
do Sr. Senador Franco Montara, que
dispõe sobre representação contra lei
ou ato normativo inconstitucional
dirigida a-o Procurador-Geral da República, alterando o art. 2. 0 da Lei
n.o 4.337, de 1.o de junho de 1964
tendo
PARECERES, sob n.o• 16 e 633, de
1973., da Comissão
· - de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Sr.
Senador Franco Montara; 2. 0 pronunciamento (reexame solicitado
pelo Requerimento n. 0 46, de
1973): pela inconstitucionalidade,
com voto vencido do Sr. Senador
Nelson Carneiro.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 13, de 1974

Nos termos do art. 281 do Regimento
Interno, requeiro a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado
n. 0 83, de 1971, de minha autoria, que
dispõe sobre representação contra lei ou
ato normativo inconstitucional dirigida
ao Procurador-Geral da República, alterando o art. 2. 0 da Lei n. 0 4.337, de 1.0
de junho de 1964.
Sala das Sessões, em 13 de março de
1974.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Paul() Torres) Tem a palavra o nobre Senador Franco
Montara, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO- (Para. encaminhar a. votação. Sem revisão d()
orad()r.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
matéria do presente projeto é do maior
interesse público e está acima dos seus
aspectos estritamente jurídicos. Achamse presentes, evidentemente, razões de
ordem politica. O objetivo do projeto é
claro, e a sua constitucionalidade nos parece também incontestável.
O que se pretend•e? É que, sempre que
houver uma representação dirigida ao
Ministério Público .sobre inconstitucionalidade de lei, ou outro ato normativo,
o procurador não pode arquivá-la se ela
parte de uma pessoa jurídica de Direito
Público.

Existe um precedente da maior importância constitucional e política para o
Brasil. O Movimento Democrático Brasileiro encaminhou ao Sr. ProcuradorGeral da República representação sustentando a inconstitucionalidade da lei
que Introduziu a censura prévia no Pais.
O Supremo Tribunal Federal é o órgão
constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Entretanto, o Procurador-Geral da República considerou
improcedente aquela fundamentação e
não deu o encaminhamento para que o
Supremo Tribunal Federal apreclass·e a
matéria, que é do maior Interesse para
a nossa vida constitucional. Houve episódios da maior repercussão - inclusive um dos membros do Supremo Tribunal Federal, ex-Presidente da Câmara
dos Deputados e jurista, o ilustre Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, naquele momento, deixou o Supremo Tribunal Federal.

A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho Superior, examinou a
matéria e apresentou uma sugestão, que
transformamos no projeto que agora é
suje! to à votação.
Invocaram-se razões contrárias à constitucionalidade da proposição, dizendose que não se poderia Impor ao Procurador-Geral uma representação contrária
ao seu ponto de vista. Mas é evidente
que existem Inúmeros outros aspectos
de nossa vida jurídi<la, inúmeros Institutos em que um representante do poder
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recorre dela - contrária ao seu ponto
de vista: as decisões em que o juiz condena o pod·er público, em regra, impõem
a ele o recurso ex officio da sua própria
sentença. Com multo maior razão, podese perfeitamente exigir do ProcuradorGeral que, apesar de estar contra o mérito daquela repvesentação, a encaminhe
com o seu parecer contrário, para que o
Supremo decida.
Note-se a estranheza da situação: a
inconstituc!onal!dade de lei ou de ato
normativo terá, evidentemente, na maioria elos casos, a responsabilidade do governo; a representação de inconstitucionalidade é, em geral, contra ato do próprio governo. Pois bem, é um represent~.nte do Governo, o chefe do Ministério
Público, que é nomeado e demissível
ad nutum pelo Presidente da República,
quem vai opinar, em caráter definitivo,
sobre a representação na qual, de certa
forma, ele se transforma em réu e julgador definitivo.
Isto que acabo de dizer é apenas uma
síntese do debate travado no Conselho
Superior da Ordem dos Advogados do
Brasil. A matéria foi apresentada. Evidentemente, r.azões de ordem politica
predominam no caso - e o brilhante
parecer apresentado pelo nobre Senador
José Lindoso invoca uma série de razões
da maior importância, mas que tenho
certeza não resistiriam a um debate e a
uma votação definitiva.
Poderíamos, Sr. Presidente, tentar mais
uma vez, através de emenda, levar a matéria para uma nova apveciação, mas na
f.ase em que se encontra o processo já
não há mais possibllidade de emenda
para escapar até às menores suspeitas
ele inconstitucionalidade do projeto. Por
outro lado, é possível a reapresentação
da matéria, se ela não for rejeitada.
Por isso, fundado no Regimento, apresentamos um requerimento solicitando a
retirada da matéria - não que tenhamos desistido da sua apresentação; pelo
contrário, queremos expressamente declarar que o nosso intuito é o de reapresentar a matéria, .aproveitando, inclusive, os subsídios decorrentes do d·ebate
travado na Comissão de Justiça, em que
há votos divergentes - e destaco o voto
do Senador Nelson Carneiro, que colocou,
com muita precisão, o equivoco em que
incidia o pavecer aprovado pela Maioria.

Esta f,ase preliminar não é ainda a
fase processual suj elta a disciplina pelo
Supremo Tribunal Federal. O que se pretende, apenas, é estabelecer o princípio
de que, qua:ndo houver a inconstitucionallda~e de uma norma, esta seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal, como
diz a Constituição, e não como está acontecendo, pelo representante do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da
República, que tem o poder de arquivar,
em caráter definitivo, uma representação dessa ordem.
Há esperanças de que pol!ticamente se
substitua o monólogo governamental por
um diálogo mais democrático.
Se houvesse meios regimentais, pediríamos o adiamento para que os novos
administradores que vão assumir agora
a direção da vida públ!ca brasileira
apreciassem a matéria e, dentro dess,a
perspectiva de uma normalidade constitucional, opinassem favoravelmente à
medida. Como não existe outro remédio
senão este, requeremos, neste momento,
a retirada da proposição, para submetêla, .ainda dentro desta Sessão Legislativa
e dentro do Regimento e da Constituição,
a uma nova apreciação do Congresso.
Tenho a certeza de que essa nova
apreciação, nessa expectativa de uma
normalidad·e constitucional a que o Br,asll aspira, será marcada também pela
aceitação definitiva e oportuna desta
matéria que submeteremos à apreciação
do Senado da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. FERNANDO CORRU - Embora não aceitando a argumentação do
ilustre Senador, a ARENA concorda com
a retirada do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com a del!beração do Plenário, a matéria será definitivamente arquivada.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Predente, Srs. Senadores, dentro de quarenta e oito horas, o Governo do honrado Presidente Emílio Garastazu Médici será o passado, e interessará preclpuamente aos que virão estudar esta
fase política do Pais o que houve de bom,
o que houve de mal. Dentro de qua-
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estará dirigindo os destinos da Nação.
O cronista do futuro terá que esgravatar
nestes cinco anos percorridos o que houve de bom, o que houve de mal.
Cumpre à Minoria, apenas, aviventar
alguns desses traços para que o historiador possa fazer a devida justiça ao
Governo que se encerra. Aviventar, para
que esses traços fiquem mais nítidos na
consciência ·e no exame dos que vierem
depois de nós. O cronista de amanhã e
nós mesmos fazemos plena justiça à
compostuva exemplar e à modelar discrição de sua vida familiar, que foi um
traço dominante no período Emílio Garrastazu Médicl.
T.ambém, Sr. Presidente, a propaganda, nestes últimos anos, gan11ou aspectos
diferentes, inéditos na divulgação Oficial; graQas ao engenho e arte do Coronel Otávio Costa, não mais se publicaram as longas mensagens que enchiam
as páginas dos nossos jornais e que ninguém se dava ao trabalho de ler. Essas
mensagens foram d!luíd•as em pílulas e
lançadas subliminarmente na consciência pública. O que se deveria dizer de
urna só vez foi sendo dito em slides,
slogans, em frases e comentários esparsos. Foi uma técnica nova, de que o Governo lançou mão com grande proveito.
Com isso, conseguiu abaf·ar, por exemplo
até há pouco, os índices verdadeiros d~
inflação, que o povo acreditava estar nos
12% anunciados. Também o custo de vida rompeu todas .as barreiras, quando,
durante cinco anos, a propaganda lhe
deu recordes e nuanças mínimas. Ainda
o problema da habitação foi uma bandeira desfraldad.a por todo o País, quando todos sabemos os insucessos que marcaram essa iniciativa. Aí estão as famílias desalojadas; aí estão as casas em
débitos; aí estão o desespero e o desamparo de numerosas famílias acicatadas
pela correção monetária.
'
Por outro lado, o Governo Médici se
caracterizou pelo desamor ao Poder Legislativo. Era orgânico no Chefe do Governo. S. Ex.a. não tinha vocação par.a
diálogo com o Parlamento. Era da sua
formação; não há por que criticá-lo, não
há por que condená-lo, mas apenas consignar esse desamor que caracterizou
esse período presidencial; desamor ao
Poder Legislativo, que se expressou marcadamente, especialmente pela soma incalculável de decretos-lei enviados a
esta Casa para sua aprovação, mas que,

desde que divulgados, logo entrar.am em
vigor.
Finalmente; Sr. Presidente, o historiador não se esquecerá do retrocesso democrático que representou este período.
Primeiro, se restabeleceu a censura à
imprensa com a figura da censura prévia, risc•ando dos jornais de maior independência os comentários desfavoráveis
ao poder. Depois, modificou-se a lei do
Conselho dos Direitos Humanos, de tal
forma que, em vez de ser um órgão de
vigilância, de crítica, se converteu em
mais uma repartição burocrática, morta
no silêncio das decisões e sem nenhuma
repercusão nem expressão na opinião nacional. Ainda, como se não bastasse, o
Chefe do Governo, que havia chegado
ao P,alácio do Planalto para cumprir
uma missão - uma missão das Forças
Armadas -, iria modificar esta Constituição ortorgada pelas Forças Armadas,
não para liberalizar, mas para agravar a
situação, para torná-la mais dura, mais
injusta, mais cruel, quando retirou do
povo o direito de eleger seus governadores.
Finalmente, Sr. Presidente, o homem
do futuro, o cronista de amanhã, ao ler
os discursos do Início do Governo e ao
ler os discursos da despedida, verificará
que a grande promessa feita ao povo
brasileiro de devolver o País à normalidade democrática não se realizou, embora tivesse havido a condição posta, que
era a colaboração das forças políticas.
Durante estes quatro, quase cinco,
anos, tanto o partido do Governo quanto o partido da Oposição foram modelares em assegurar a S. Ex.a. e a seu Governo todos os recursos para uma boa
e segura administr.ação. De modo que a
promessa não foi cumprida, não pela
ausência da colaboração do~ Pod'eres,
mas porque S. Ex.a pl'eferiu nao cumprila.
Esses são alguns traç·:Js, Sr. Presidente,
que à Minoria caberia aviventar, .apenas
para que os homens que vierem, um dia,
fazer o estudo do Governo que se encerra possam sobre ele meditar e dar um
quadro real, efetlvo do Governo Médic!.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o recesso parla-
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que abordo hoje, ainda que sumaria~
mente.
Quem quer que se detenha numa
Isenta avaliação dos progressos já alcançados nesta área não pode deixar de
reconhecer dois marcos fundamentais
que retiraram o turismo brasileiro do
âmbito das questões emocionais e das
declarações retóricas, para alicerçá-lo
em providências básicas e objetivas, mercê das quais possuímos hoje, Inegavelmente, uma politica nacional lucidamente traçada e de objetivos claros e definidos. A primeira dessas Iniciativas foi
sem dúvida a criação de um órgão federal, centralizador das medidas executivas - a EMBRATUR, empresa pública
jurlsdlc!onada ao Ministério da Indústria e do Comércio. A segunda foi o
Decreto-lei n.O 55, de 1966, de 18 de novembro de 1966, de que resultaram as
diretrizes básicas da nossa política de
turismo, traçadas pelo respectivo Conselho Nacional.
Há outras medidas, no entanto, que,
embora não adstritas à competência específica da Empresa Brasileira de Turismo, concorrem diretamente para que
a Infra-estrutura dos serviços essenciais
ao turismo venha a adquirir a expressão
equivalente ao nosso potencial neste setor. Vale destacar, entre outras, a criação
da INFRAERO, que, no âmbito do Ministério da Aeronáutica, está dando uma
orientação orgânica aos aeroportos brasileiros. A expansão da rede rodoviária
brasileira, por outro lado, é fator decisivo na promoção do turismo interno, tão
relevante em termos económicos quanto
o turismo externo.
Dentro das finalidades específicas da
EMBRATUR, não se pode deixar de reconhecer que o projeto Turis e a primeira tentativa de organização racional e
económica de um conjunto de providências tendentes a fazer do roteiro litorâneo Rio-São Paulo um exemplo sem
parelelo das possib!lldades de aproveitamento de nossos recursos paisagísticos
para o fim de exploração turística. Tenho a convicção de que, levado a termo,
o projeto Turls há de representar o fim
do empirismo nas Iniciativas turísticas
brasileiras e o advento do planejamento nessa ativldade básica.
O fato de que países como o Espanha
têm no turismo a sua principal fonte de

recursos e o exemplo do México, que na
América Latina desfruta de uma receita de turismo externo equivalente à de
todos os p:;tíses da América do Sul, dão
bem uma Idéia da Importância dessa
atlvldade e de suas repercussões no
campo económico. Em nosso caso, a dimensão do problema pode ser estimada
se tomarmos em consideração que nos
cinco anos que vão de 1966 a 1970 o deficit no item "passagens e viagens Internacionais" do balanço de pagamentos
foi representado pela expressiva soma
de 461 milhões de dólares, vale dizer: a
média anual de 92 milhões de dólares.
Não é possível - nem a curto nem a
médio prazo - pensarmos em obter saldo favorável no balanço financeiro do
turismo. Mas é indispensável concentrarmos esforços para que, mesmo a prazo
razoavelmente longo, possamos pelo menos equilibrar esse importante Item de
nosso balanço de pagamento. Para atingirmos esse objetlvo são necessárias duas
medidas complementares e simultâneas:
aumentar a receita, fomentando o fluxo
de turistas para o Brasil, e, paralelamente, diminuir o fluxo do turismo brasileiro para o exterior, Incentivando o turismo Interno.
·
Dos dadas que vou alinhar chegou-me
a conclusão de que é tão variado e complexo o conjunto de medidas necessárias
a esses objetlvos que só uma coordenação de nível intermlnlster!al tornará possível a sua materialização. Acredito que
ao fim de minha exposição V. Ex.as hão
de concordar que a magnitude do assunto e suas notórias Implicações económicas são de molde a justificar a lnterferência e a coordenação até mesmo
em nível supramlnlsterial.
Com efeito, além da EMBRATUR, o
sucesso das Iniciativas neste setor depende hoje de providências que se Inserem no campo de competência dos
seguintes Ministérios: das Relações Exteriores, através dos consulados e dos
serviços de promoção comercial; do Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal; do Ministério da Fazenda, através das alfândegas
e das estações aduaneiras; do Ministério
da Saúde, através do Serviço de Saúde
dos Portos, e do Ministério dos Transportes, através do DNER e da Rede Ferroviária Federal, e somente para citar serviços diretamente envolvidos com a recepção e o transporte Interno do turista
estrangeiro.
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objetlvo de sintetizar a análise do problema, abordare! os diferentes temas
segundo as suas implicações diretas. Assim é que, em primeiro lugar, vou determe nas questões relacionadas com o fomento ao fluxo de turistas estrangeiros
para o Brasil.
Sabe V. Ex.a, Sr. Presidente, que as
tarifas aéreas Internacionais são fixadas
por um organismo internacional das
empresas de aviação comercial - a
!ATA -, que, disciplinado essas e outras
questões paralelas, procura evitar a concorrência danosa entre as diferentes
companhias, estabelecendo ao mesmo
tempo padrões de vantagens e serviços
que cada uma das empresas pode oferecer a seus usuários. Congregando a maior
parte das companhias internacionais de
transporte aéreo, todo e qualquer acordo - mesmo os referentes à fixação tarifária - só pode ser negociado em caráter multilateral entre os associados diretamente envolvidos no problema.
Nessas condições, é possível que um
determinado padrão tarifário, que não
env<>lva diretamente um grupo de empresas ou países, venha a causar prejuízos exatamente a esse grupo não diretamente envolvido. É o que ocorre, por
exemplo, com as empresas transportadoras nas chamadas rotas do Atlântico
Norte. Abrangendo o tráfego aéreo Estados Unidos-Europa, ou, mais precisamente, América do Norte-Europa e
vice-versa, as rotas do Atlântico Norte
não interessam às empresas sul-americanas que não possuem võos em qualquer
dos dois sentidos. Desse modo, um ac·ordo
de redução tarifária entre as empresas
transportadoras nessas rotas a rigor não
afeta diretamente uma empresa argentina ou brasileira. Na medida em que
as tarifas aéreas Estados Unidos-Europa tornam-se muito mais baratas do que
as que vigoram da Europa ou dos Estados
Unidos para os demais continentes, no
entanto as empresas não diretamente
envolvidas passam a ser atingidas pela
óbvia diminuição do fluxo de passageiros.
O exemplo que venho de citar é exatamente o que se verifica. Não se trata
portanto de um caso hipotético, mas de
uma situação de fato. Entre os Estados
Unidos e a Europa havia, até pouco tempo, nada menos que 47 tarifas diferentes.

Para que se tenha uma idéia do que isso
representa para o fluxo turístico Europa
-América do Sul, ou Estados UnidosAmérica do Sul, basta citar o fato de que
as reduções tarifárias podem chegar a
tal ponto que a milha voada no sentido
Estados Unidos-Europa custa para o
usuário 2,6 cents de dólar, enquanto a
passagem Estados Unidos-América do
Sul custa 6,5 cents por milha - menos
da metade, portanto. Em termos globais,
as possibilidades de opção para um turista americano, antes do último aumento
de 6%, em 1973, portanto, eram as seguintes:
Uma passagem Nova Iorque-Londres
(ida e volta), válida por trinta dias,
custava 180 dólares, enquanto a viagem
Nova Iorque-Rio-Nov.a Iorque em classe turística, r:ustava 726 dólares. Em outras palavras, para um cidadão americano vir de Nova Iorque ao Rio de Janeiro
terá que despender o equivalente a quatro viagens .a Londres. . . Assinale-se, a
título complementar, que tais concessões
são recíprocas, isto é, valem tanto par~
os americanos quanto para os europeu~,
o que estimula o intercâmbio nos dois
sentidos.
Nós, ao contrário, não temos nenhuma redução semelhante. Ou melhor, temos no sentido Brasil-Europa, mas sem
reciprocidade, isto é, a chamada tarifa
"fora de estação" (off season), que equivale a uma redução de 25,8%, nos períodos de setembro a dezembro e de dezembro a abril, vale apenas para ~s brasileiros que vão à Europa, mas não beneficia
os europeus que queiram vir ao Brasil.
Estimula o turismo, exatamente no sentido em que ele é deficitário, em te~mos
de intercâmbio.
É tão aberrante- quase diria absurda
- essa situação que o XVI Congresso da
Confederação das Organizações Turísticas da América Latina, realizado em
maio de 1973, em Acapulco, denunciou o
fato, pedindo providências tendentes, pelo menos, a minorar as diferenças de tratamento.
Cabe indagar que providências seriam
cabíveis para pôr termo a esse estado de
coilsas. '!1ratando-se de um organismo
internacional de caráter não governamental, os governos não podem intervir
diretamente e, a rigor, não possuem nem
mesmo o poder de barganha. Teoricamente, um país cujas empresas não fossem filiadas à IATA poderia adotar uma
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em todos os sentidos. Pode-se dizer mesmo que isso só é viâvel para os países
socialistas, e ainda assim para aqueles
que possuem sistemas rigidos e infra-estrutura conveniente para se autonomizarem neste setor, como seria o caso, por
e:ll.emplo, da União Soviética.
Nos países do mundo ocidental- assim
como nos demais em que a atividade é
aberta à livre iniciativa (ainda que sob
o regime de concessão) -,o único recurso é a ação das próprias empresas filiadas. A situação, contudo, equivale a um
enorme contra-senso, pois isso implica
em que as empresas interessadas lutem
para diminuir sua própria receita! Foi,
aliâs, o que frisou O Estado de S. Paulo
no levantamento que fez sobre o problema em junho do ano passado, ao comentar os resultados da reunião de Acapulco.
Vejam V. Ex.as que é um assunto vital
para o aumento do fluxo externo de turistas, mas que escapa completamente à
alçada da EMBRATUR, na medida em
que não se situa, rigidamente, na própria
esfera governamental.
Acrescente-se a isso o fato de que as
empresas aéreas braslleiras, como empresas privadas, necessitam aumentar
cada vez mais sua capacidade de investimento para fazer face aos custos e às
imob!llzações cada vez mais altas do sofisticado equipamento aéreo. É conveniente assinalar, por outro lado, que, no
caso do Brasil, as empresas aéreas que
disputam o mercado internacional se
cingem praticamente à VARIG, jâ que a
Cruzeiro tem participação ainda simbólica, embora ultimamente venha expandindo suas linhas internacionais. O padrão excepcional dos serviços dessa empresa só tem sido mantido exatamente
graças aos resultados financeiros que,
mercê de uma administração notoriamente racional e eficiente, ela conseguiu
atingir depois de 1965. Não seria, portanto, nem justo nem viâvel que ela lutasse
por diminuir seus lucros e, conseqüentemente, a qualidade dos serviços que a
fizeram conhecida no mercado Internacional.
Este primeiro ponto é, pois, fundamental e ao mesmo tempo de difícil e trabalhosa solução. Sem que se corrija a
distorção aponta da, de pouco valerão os

demais incentivos Internos que possamos
oferecer ao turista estrangeiro. Deixo de
ref.erir-me aos chamados "vôos fretados" (charters), por se tratar de assunto
ainda mais complexo, que envolve, sobretudo, questões técnicas, especialmente
relacionadas com a segurança do vôo,
problema, portanto, colocado na órbita
estrita do Ministério da Aeronâutica. Reconheço, porém, que na equação dos problemas globais do turismo é um aspecto
essencial, que não pode ser negligenciado.
Dois outros assuntos são igualmente
fundamentais para que se possa atrair o
turista estrangeiro. O primeiro, mais simples, refere-se à recepção, no momento
em que ele é admitido no País. A entrada
em nosso território se faz - fundamentalmente - por alguns pontos considerados turisticamente estratégicos, entre
eles Pernambuco, Rio de Janeiro, São
Paulo e o Sul do País. A admissão do turista envolve não apenas os serviços administrativos dos portos e aeroportos
(Ministério dos Transportes e Ministério
da Aeronâutica, através da INFRAERO),
mas ainda o Serviço de Saúde dos Portos
(Ministério da Saúde), a Política Maritlma, Aérea e de Fronteiras (Ministério da
Justiça, através do Departamento de Polícia Federal) e as alfândegas (Ministério da Fazenda). Este comando múltiplo
cria óbices e entraves que V. Ex.a.s certamente jâ se habituaram a presenciar,
especialmente nos principais aeroportos
brasileiros. Embora às vezes o número de
agentes fiscais da alfândega seja suficiente para um râpldo desembaraço, a
deficiência dos agentes sanltârios obriga
a enormes fllas. Em outras ocasiões, embora o número de agentes sanitârios permita um râpldo e pronto atendimento, o
número de agentes policiais entrava o
desembaraço. Nota-se - e isto refere-se
especialmente ao Galeão, cujos problemas bâslcos deverão estar inteiramente
resolvidos com a inauguração do novo
aeroporto - que Inúmeras modificações
foram feitas, no que diz respeito ao aparelhamento material, para melhorar as
condições operacionais mesmo a curto
prazo. Mas verifica-se, ao lado disso, que
nada se fez quanto aos serviços de recepção. A rigor, nada diz respeito diretamente à EMBRATUR, jâ que se situa,
como assinalei, na órbita de diversos ministérios.
Alguns poucos países procuraram resolver tais problemas reunindo todos os
serviços com que se envolve o turista sob
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viável no Brasil, dado o exclusivismo do
serviço público, a alternativa correta seria cordenar, de maneira efetiva, cada
um desses serviços envolvidos diretamente na questão, para que todos garantissem o mesmo grau de eficiência e atendimento. A parte da EMBRATUR, a meu
ver, consistiria em capacitar os funcionários de tais serviços, através de cursos
especiais de línguas estrangeiras, mediante ccmvênio, pois este é, notoriamente, um dos aspectos mais facilmente lndentlficáveis de nossas primeiras deficiências. É claro que a. politica de todos
os órgãos envolvidos deveria assegurar
absoluta prioridade -ou até mesmo exclusividadde - aos servidores que atendessem a esse e a alguns outros requisitos básicos para serem lotados nos serviços de recepção. Não vou fazer alusão
a outro aspecto até mesmo mais primordial - o atendimento e a concessão de
"visto" de entrada para o turista estrangeiro -, já que correria o risco de uma
perigosa generallzaçá{) se citasse o caso
de um ou outro consulado. Posso referirme, porém, ao fato notório de que possuímos em alguns países (até mesmo
sul-americanos) convênios de dispensa
de "vistos" que nunca foram postos em
execução. Quero crer que, afora casos
muito especiais, a regra da reciprocidade
absoluta deveria ser generalizada.
O outro aspecto, Sr. Presidente, é o
dos custos Internos, sem dúvida Igualmente relevante, tanto na atração do
turista estrangeiro quanto no paradoxal
aumento do turismo brasileiro para o
exterior, funcionando, portanto, como
um Incentivo para a evasão de divisas.
Nessas condições, interessa tanto ao fomento ao turismo Interno (e conseqüentemente no desestimulo à saída de brasileiros para o exterior) quanto na atração do turista estrangeiro.
Posso assegurar, desde logo, que os
nossos custos internos de hospedagem
estão atualmente inflaclonados com relação a qualquer país do ·mundo, mesmo
os de pouca tradição turística. Não tem
cabimento, é claro, compararmos o custo
de vida de· outros países com o nosso,
genericamente, especialmente quando se
trata de moedas de parid!l!de Inferior ao
cruzeiro, o que pode tornar atratlvo como está ocorrendo agora - o fluxo em
direção determinada. Poderia citar o
caso da Argentina, por ser, atualmente,
o de maior notoriedade.

Refiro-me, contudo, aos padrões internacionais de hospedagem. E detenho-me
num exemplo significativo: o preçopadrão da diária de um quarto duplo
(para casal) em um hotel em Manaus,
por exemplo, é de 50 dólares (fatura do
mês de fevereiro) . Isso significa pelo
menos o dobro de um hotel de Igual categoria - tanto nas Américas quanto na
Europa, excetuando-se, talvez, algumas
cidades como Paris, Roma ou Londres. O
mesmo padrão de serviços na América
do Sul equivale a uma diária de 20 dólares, o que deixa bem claro o absurdo.
Pode-se alegar que isso se refere a um
caso específico, decorrente da circunstância ocasional da Zona Franca. Mas
direi que pelo menos em duas outras capitais - Brasília e Salvador - o preço
da diária simples é usualmente de 25
dólares, em hotéis que, pelos padrões internacionais, não são de luxo (os chamados de cinco estrelas) . Posso alegar
mais: este padrão é até mesmo absurdo,
se considerarmos o de outras cidades,
notadamente no Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, onde o preço para
categorias equivalentes é de 15 dólares,
bem mais próximo, portanto, dos padrões
Internacionais.
No caso de Brasília, já ouvi a justificação de que se trata de Investimentos
novos que precisam assegurar alta rentabilidade para reembolso dos compromissos de juros dos financiamentos. E
o que dizer, Sr. Presidente, de hotéis como o da Bahla e o de Manaus, aqui citados, velhos de mais de 15 anos, em que
o Investimento Inicial há muito !o!
amortizado?
Li a justificação do Presidente da
EMBRATUR, quando, referindo-se a esse problema, esclareceu que o que vai
baixar o alto custo da hospedagem no
Brasil é a concorrência. E como os incentivos fiscais carreados para o setor
tendem a aumentar a oferta, os preços
deverão forçosamente baixar. Concordo
que é uma conclusão razoável, quando se
pensa exclusivamente em termos de uma
economia de mercado. Mas confesso que
o caso de Brasília, apesar das taxas razoavelmente baixas de ocupação - que
servem também de justificativa para os
altos preços -, os resultados não têm sido os previstos, mas exatamente o contrário. Em alguns casos, a discrepância
de preços levou a um reajustamento dos
mais baixos, com uma conseqüente generalização da alta. Cabe Indagar se os ln-
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seletivos, no sentido de beneficiar os
empreendimentos que pudessem atender,
com prioridade, ao padrão médio brasileiro, concorrendo assim para evitar os
atrativos externos do baixo custo, tão
desproporcional com o padrão brasileiro.
Na medida em que isso desestimula o
turismo de estrangeiros para o Brasil e
ao mesmo tempo estimula a evasão de
brasileiros para o turism<J no exter1:or,
alie-se um outro fator decisivo, que e o
alto custo das passagens internas, face
às tarifas internacionais e, ao mesmo
tempo, face às tarifas dos demais países.
Exemplo típico é o da Argentina, onde
as tarifas internas, como assinala a reportagem do O Estado de S. Paulo, a
que já aludi, são a metade das nossas.
Não vou citar aqui o caso dos Estados
Unidos, pela desproporção de seus r~
cursos relativamente ao Brasil. Nao
deixo de reconhecer também que no caso
da Argentina, cuja principal empresa é
estatal, os custos internos são, em grande parte, subsidiados pelos lucros das
ope.rações internacionais. Mas é isso,
exatamente, que nos induz a uma indagação: se as empresas aéreas conseguem
lucros no mercado internacional de fretes e passagens, com tarifas mais baixas
do que as tarifas internas no Brasil,
significa que, se internamente elas operassem aos mesmos pre~s fixados pela
lATA também continuariam a ser empresa~ rentáveis e competitivas? Basta
atentarmos para o caso da ma1or empresa brasileira. Como os dados de 1973
ainda não foram divulgados, atenho-me
aos de 1972. No Início do ano passado,
seu capital era de 185 milhões de cruzeiros, depois elevado para 222 milhões,
através da incorporação de reservas e
distribuição de resultados líquidos reinvertldos. Pois bem; com um capital de
185 milhões, ela conseguiu, no ano imediatamente anterior, isto é, 1972, um lucro líquido de 85 milhões, ou seja, quase

50% de seu capital. Supondo-se, como é

lícito e parece certo, que esse lucro advenha .também de suas ope.rações no comércio Internacional, é de se presumir
que, se os preços internos fossem os mesmos que os externos, ainda assim teria
dado lucro, embora ele fosse menor.
Acredito que daí se possa. concluir que,
mesmo com tarifas Internas mais baixas,
as empresas aéreas brasileiras poderiam
ser rentáveis, o que, sem dúvida, atenderia mais de perto ao interesse nacional, que é o de evitar o estímulo à saída
de brasileiros para o exterior. O quadro
que vou anexar a este pronunciamento
mostra, de maneira eloqüente, o que isso
representou para o Brasil nos últimos
anos. Mas bastaria. apelar para a última
estatística disponível, que mostra, entre
os meses de dezembro de 1973 e janeiro
de 1974, a presença de cerca de 55 mil
brasileiros somente na Argentina e Uruguai, atraídos pela evidência. quase inacreditável de que a.tualmente é mais barato viajar via aérea para. o exterior do
que conhecer pelo mesmo melo o Brasil.
Como a discrepância entre o preço unitário das tarifas ln ternas e externas
atingiu limites quase inconcebíveis, reserv<J-me para voltar ao assunto, mas
deixo aqui a afirmativa paradoxal de
que uma passagem aérea Brasília-Assunção com escala em Foz do Iguaçu é
mais barata do que um bilhete B.rasíllaFoz do Iguaçu.
São distorções complexas, sem dúvida,
que dependem de uma série de fatores
relacionados com o custo interno, mas
nem por isso insolúveis. É possível que
haja justificativas econômlcas para essa discrepância. Mas é também uma
realidade inadmissível para o bom senso
e que, por Isso mesmo, precisa ser corrigida. Reservo.-me, no entanto, para
voltar ao assunto oportunamente, na
convicção de que ele é, efetivamente, do
mais alto interesse nacional. (Muito
bem!j

QUADRO A QUE SE REFERE O· SR. SENADOR AUGUSTO FRANCO EM SEU DISCURSO:
BALANÇO TURíSTICO DO BRASIL

Turistas

Ano

Estrangeiros

Receita •

Despesa •

Saldo •

1966
1967

133.488
141.421

16
20
22

54
65

-4.'i

1968

1969
1970
• Em milhões do dólares.

Fontes: Banco Ccntrnl o EMilRATUR,

136.137
162.191

194.186

40

44

161
133
190

58
-139

-

93

- 146

~

.
I
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- 212O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Ooncedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQIDTA -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, para externar um sentimento de gratidão pelo
atendimento de uma reivindicação do
maior interesse e da maior relevância
para o meu Estado, ocupo hoje, por alguns momentos, a atenção do Senado.

Com a Mensagem n.0 80, de 8 do corrente, acompanhada de exposição de
motivos do Ministro da Educação e
Cultura, o eminente Presidente da República submeteu à deliberação do Oongresso Nacional projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a transformar
a Fundação Universidade do Acre em
Fundação Universidade Federal do Acre
e dá outras providências" e que tomou,
na. Câmara dos Deputados, o número
1. 764/74.
As principais razões que, seguramente,

levaram o Presidente da República a
adotar essa iniciativa, ansiosamente
aguardada pelo Governo e pela juventude do Acre, ·estão contidas no seguinte tópico da exposição de motivos do
ilustre conterrâneo o Ministro Jarbas
Passarinho:
"A Universidade do Acre é o único
centro de ensino superior do Estado,
sofrendo toda sorte de percalços pela
insuficiência de recursos financeiros
para a sua manutenção por parte do
governo estadual. Acresce que o Acre
é o único Estado da União que não
possui uma universidade federal,
apresentando, por isso mesmo, carência de recursos e auxílio da área
federal. A canalização de esforços
pelo Governo federal e, portanto,
mais do que uma necessidade: uma
verdadeira imposição para o desenvolvimento regional, que o Governo
pretende estimular."
Ligado intimamente à universidade do
meu Estado, desde o e:x;ato momento em
que ela surgiu, porquanto colaborei, a
pedido do então Governador Jorge Kalume, com o saudoso professor Guerino
Angelo Anselmi, na elaboração do anteprojeto da lei que autorizou sua criação,
em 1970, bem assim no preparo dos seus
estatutos e regimentos, vi, sempre, no
arrojado empreendimento o passo à
frente mais audacioso que demos, os
acrianos, desde que nos transformamos

em Estado, em 1962 . Mas senti também,
desde logo, que o Governo estadual iria
enfrentar sérias e intransponíveis dificuldades para provê-la dos recursos financeiros indispensáveis à sua sustentação, em face do repentino e grande crescimento que experimentaria, como prevíamos, aliás.
Leio, a propósito, trechos de pronunciamento que fiz, na sessão de 13 de junho do ano passado, em comemoração
ao n.o aniversário da elevação do Acre
à categoria de Estado:
"Não há dúvida de que o meu Estado, sobretudo de 1964 em diante, arrimado no apoio dos governos da
Revolução, engajou-se no processo
de desenvolvimento nacional, atingindo níveis surpreendentes. Acentuei, naquele pronunciamento," referia-me a discurso que fiz em
1971, comemorando o 10.0 aniversário do Estado - "Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que a medida mais
Importante adotada pela administração estadual, ao longo do decênio,
que o passo mais audacioso que dél.'amos no período teria sido a criação e instalação, em 1970/71, da
Uni\'ers!dade do Acre. Essa foi, realmente, uma atitude de audácia e de
coragem, bastante evidencladora da
nossa maturidade. Respondeu a um
desafio que nos impunha abrir novos
e mais amplos horizontes para a juventude e prover, lá mesmo, o preparo do elemento humano capaz de
atuar no nosso desenvolvimento e
dar-lhe suporte, tarefas de que aquela Instituição, bem nova, mas já
bastante conceituada, V·em-se deslncumbindo a contento, apesar das
dificuldades de toda ordem. :t por
isso que nesta comemorac;ão de mais
um aniversário do meu Estado, exatamente no ano em que se comemora também, em todo o Brasil, o centenário de nascimento de José Plácido de Castro, quero fazer-me intérprete, junto ao Exmo. Sr. Presidente da República, General Emílio
Garrastazu Médlci, e ao coestaduano Ilustre que dirig'e a educação nacional, Ministro Jarbas Passarinho,
de um veemente apelo de nossa juventude, vale dizer de todo o povo,
no sentido da federalização de nossa
universidade, pois ·entendemos que
só a União, assumindo os encargos
decorrentes de sua manutenção, co-
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Estados do Brasil, poderá provê-la
dos recursos indispensáveis à sua
sustentação e à expansão de suas
at!v!dades. Ao Interpretar a aspiração maior, no momento, da juventude acriana, segundo haverá de
constatar o Chefe da Nação quando
for a Rio Branco, em outubro, para
inaugurar o Aeroporto Internacional, faço-o na segura convicção de
ser ela multo válida, cabível e procedente, até porque o Acre é o único
Estado em que ainda não está presente a universidade federal."
Em out~a oportunidade voltei a levar
ao Exmo. Sr. Presidente da República e
ao Ministro Jarbas Passarinho o apelo
da juventude do Acre no sentido da federal!zação de nossa universidade. Foi
quando, em nome do Senado, discursei
na sessão solene que o Congresso Nacional realizou, no dia 21 de novembro do
ano passado, em comemoração ao centenár!(} de nascimento de Plácido de
Castro.
O projeto de lei, que já tramita na
Câmara, em regime de urgência, graças
a entendimento das lideranças daquela
Casa congênere, dada a importância da
matéria, demonstra de modo eloqüente a
atenção especial sempre dispensada pelo
Presidente da República e pelo Ministro
da Educação e Cultura aos problemas do
meu Estado.

dispensou, possibilitando-lhe o desenvolvimento que atingiu, em espaço de tempo tão curto, e pelo entusiasmo com que
pleiteou a federalização, em vias de se
concretizar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Leandro Mac!el.
O SR. LEANDRO MA.CmL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a SUVALE, no
baixo São Francisco, entre Alagoas e
Sergipe, está Iniciando um trabalho de
Irrigação Inspirada, embora tardiamente,
no resultado positivo, surpreendente até,
a que chegou o Sr. Herval Brito, proprietário da Fazenda Jundiaí, Municipio de
Propriá, na margem sergipana.
O inteligente conterrâneo, por conta
própria, foi o pioneiro dessa P·Olitica altamente compensadora que é a irrigação
com água potável, como é o caso do São
Francisco.
Sou um apaixonado da irrigação e da
drenagem. Assim, a providência, agora,
da SUVALE me encheu de entusiasmo e
de interesse de conhecer, de perto, os seus
projetas.

No baixo São Francisco, do lado sergipano, a SUVALE, ao meu ver, agiu precipitadamente, deslocando o problema do
ponto onde deveria a ser atacado. Começou pelo fim. A d-esapropriação da lagoa
do Cedro ou várzea de Propriá, corno são
É hora, pois, de fazer justiça, de agraconhecidas essas vazantes do São Frandecer.
cisco, eram já produtoras de arroz, em
Para des!ncumbir-me dessa honrosa e toda a sua extensão. A maior produção
agradável tarefa é que ocupo a atenção de arroz na orla ribeirinha do São Frando Senado nesta tarde.
cisco, em Sergipe, é sem dúvida, dessa
·
região.
Da mesma forma que, cheio de espeA SUVALE deveria ter começado perança, confiante sempre na providência
terras rnaninhas, que nada produzem,
las
que acaba de ser tomada, fiz-me intérprete dos apelos da juventude acriana, ou multo pouco produzem, desaproprianquero expressar, agora, ao eminente Pre- do-as, fazendo a irrigação ou a drenagem,
sidente Emílio Médic! e ao ilustre Minis- como fosse o problema. Com os trabatro Jarbas Passarinho o penhor de sua lhos planejados, essa área mal escolhida
imorredoura gratidão, de par com a ma- vai passar sem produzir, devido ás obras,
nifestação do justificado júbilo e incon- dois anos, no mínimo, ficando milhares
tida alegria com que festeja, desde o dia de pessoas sem ocupação e a pobreza sem
o peixe, pescado com estilhas de madeira
8, a medida presidencial.
formando esteiras, colocadas no máximo
Quero tornar esse agradecimento ex- da enchente para esperar a vazante. Não
tensivo ao ex-Governador Jorge Kalume, se pode avaliar a quantidade de p·elxe
criador da universidade, e ao a.tual Go- retido resultante dessa operação simples
vernador, Professor Francisco Wanderley e tradicional. Eu fui agora à região, multo
Dantas, pelo decidido apoio que a ela minha conhecida, indaguei tudo que me
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informantes capazes. Numa fazenda desapropriada. a produção era de tal porte
que trabalhavam 105 famílias no plantio
de arroz, sob o sistema de meação, ali
aceito por todos. O meeiro, que recebe do
proprietário a terra e o viveiro com as
mudas s·elecionadas, planta, emitindo
vales por conta da safra, sem pagar
juros, e, ao entregar o arroz ensacado,
recebe sua parte, a metade, que é vendida ao proprietário ou a outro comprador ao preço do dia, resgatando a sua
dívida. Parece que há uma boa compensação ao trabalho do meelro, porque
nenhum deles desistiu de plantar, e
todos se empenham em aumentar a produção. Os saldos da operação de venda
dão de sobra para as despesas da entressafra.
Se a SUVALE começasse Integrando na
economia do Estado áreas não produtivas
ou pouco produtivas, poderia depois voltar-se para a área agora desapropriada
sem haver queda da produção, como vai
acontecer danosa principalmente para o
Estado, já este ano.
Não sou contra a d•esapropriação das
grandes áreas da terra privilegiada das
vazantes enriquecidas, todo ano, com o
humus que o rio deposita nas enchentes.
O meu ponto de vista discordante da
SUVALE está apenas na estranha prioridade da área que foi escolhida. Além
do mais, deveria a SUVALE que projetou
a irr~gação na área referida, ativar a
ligaçao da adutora sertaneja, já implantada em parte, para evitar a falta de
água de beber, ag·ora verificada nas
cidades do Cedro, Telha e Amparo do
São Francisco, com o fechamento da
entrada de água nas baixadas que se estendem até as três cidades. O clamor
dessa população ecoa no Estado, e a
SUVALE, contemplativa, não toma as
providências cabíveis. Na entrada da
lagoa do Cedro ou várzea de Propriá
existe, há muitos anos, uma ponte-barragem, que é o regulador para a enchente e a vazante do rio. Sempre funcionou
normalmente, de acordo com a finalidade. Agora, para a irrigação, essa pontebarragem foi abandonada, e a poucos
metros distantes, a montante, estão sendo construídas duas obras de grande
vulto. Uma nova ponte e uma nova barragem.
Não compreendi o alcance destas obras
tão dispendiosas, quando a obra antiga

poderia ser adaptada às exigências do
projeto, com alargamento da estrada e
com alargamento da vazão, se necessário.
.
Quando a firma empreiteira malinclara as duas obras, quis, de logo, destrnir
a ponte antiga, o que não foi permitido
pelo prefeito, que não compreendia este
açodamento. Se isso tivesse sido permitido, ficaria sem comunicação, por estrada de rodagem, a cidade de Propriá
com os Municípios de Amparo de São
Francisco e Telha. O povo da margem
do São Francisco, sempre esquecido, recebeu com multa al•egria essa primeira
prov4l,êncla da SUVALE pois que com a
irrigação poderá ter duaS safras de arroz
no ano, além do plantio do milho. Mas
multa gente ficou ao desamparo, afastada do seu trabalho de tantos anos,
certa, todavia, de um provável retomo.
Isso porque a área desapropriada será
vendida a 800 novos proprietários, a preço módico e a longo prazo, em pequenas
propriedades de quatro hectares.
Os que ficaram desalojados soma.m,
segundo Informação local, mais de duas
mil famílias. O problema social, pelo que
se vê, foi descurado e seria facilmente
contornado se a solução fosse outra,
aquela que me parece certa, apontada
por quantos conhecem o baixo São Francisco.
Qual a área que deveria ser então Inicialmente desapropriada? Vejamos. Perto
çla foz do São Francisco há uma grande
area compreendida pelos rios Poxlm,
Bongue Cangobéla e Parapuca, afluentes
do São Franclsc.o, abrangendo os Municípios de Neópolls, Ilha das Flores, Brejo
Grande e Pacatuba, onde estão as terras
mais ricas do vale. Umas exigindo a drenagem e outras à espera da irrigação.
Nesta área. calculada cinco vezes superior à agora desapropriada, é plantada
t~.o-Mmenbe numa base de 20%. Se fosse
aí iniciado o trabalho da SUVALE, teríamos Integrado na economia do Estado
uma produção maciça de arroz e, então,
depois voltaríamos para a desapropriação
das grandes áreas de vazantes perto de
Proprlá em mãos de poucos grandes proprietários. Acresce a circunstância de
que nessa área é onde é produzido o
melhor arroz do Estado, arroz tipo agulha, de boa apresentação e mais alto
preço. Não há quem justifique o programa intempestivo da SUVALE, que nos
dá a Impressão até de seu desconhecimento do baixo São Francisco, com todos

-215os seus diversificados problemas. Sei, e
sei muito bem, como está o São Francisco, porque tenho andado no meu Estado por toda parte. Quando Governador,
fui ali senti r de perto a crise que se
criara nessa região entre os donos da
terra e as famílias que, de meia, foram
por eles autorizadas a plantar coqueiros,
sob o cgmpl'omisso de, quando adultos, a
produçao ser Igualmente dividida. Aconteceu o que se esperava. Quando os coqueiros começaram a produzir, com o
coco valorizado, o dono da terra queria,
a toda força, comprar os coqueiros do
seu parceiro, que, com Isso não se conformando, queria também comprar a
terra do proprietário. A luta começou na
Fazenda Curlmatás, Município de Facatuba. Eram 67 famílias meelras que seriam de.salojadas, vivendo já dos cocos
que vendiam, para a troca de gêneros
alimentícios da mesa do pobre, nas feiras
semanais. Vi com os meus olhos o quadro
da disputa, sentindo sua gravidade; consegui do proprietário comprar para o
Estado a terra que ele permitiu fosse
plantada de coco por aquelas famílias.
Passada a escritura, mande! fincar marcos de concreto na linha divisória e cadastrar as pequenas glebas, dando numa
tarde festiva. na sede do município, a
cada um posseiro, acompanhado da sua
prole numerosa, o justo título de propriedade, estipulando, todavia, na escritura
que ele recebia sem pagar sequer um
centavo, que aquela terra não poderia,
em te.mpo algum, ser vendida a quem já
possmsse uma propriedade do Estado.
Queria assim evitar o açambarcamento
pelo grande proprietário rico, ficando
destruído o meu paciente trabalho de
acomodar as duas partes em luta, o
grande contra o pequeno. Era o ponto de
partida que despertaria, com certeza, a
atencão dos meus sucessores, dando continuidade e plena solução ao vasto problema então equacionado. Acredito que
ainda vivam nes.sa região mais de mil
famílias. Se a SUVALE tivesse começado
a irrigação nesta região teria deparado
com este problema grave de conseqüências Imprevisíveis, levando com seus recursos, que são vultosos, a solução fácil,
definitiva. Mas, reconheço, é melhor trabalhar em Proprlá, perto de uma cidade
adiantada, do qu•e enfrentar essa região
de transporte difícil, atravessando ora
um areal imenso, ora pântanos lntérmlnos, ora andando pelos rios embalselrados. No desejo, todavia, de colaborar,
sugiro, por exemplo, à SUVALE uma visita rápida à Fazenda Betume, entre Ilha

das Flores e Neópolis, com estrada de
rodagem a p·orta, pertencente ao Sr. Zeca
Pereira, que vive misturado com mais de
200 posseiros, segundo é corrente verdadeiros quistos na sua propriedadé. Não
foi ele quem criou esta singular situação,
obra de seus antecessores, complacentes, que não gostavam de trabalhar.
A cidade de Proprlá sofreu, por sua
vez, há pouco tempo, o impacto da construção da ponte, ligando-a a Colégio,
grande solução reclamada pela ligação
rodoferroviária do norte com o sul do
Paí.s, com a queda violenta do seu animado comércio, agravada agora, com a
diminuição da safra de arroz, fonte principal de sua receita. Esperava Propriá
uma compensação que não chegou, até o
momento. Assim, a nossa metrópole do
baixo São Francisco está atravessando
uma fase de impressionante decadência.
O seu Prefeito, Wolney Melo, moço experiente, como grande prefeito que já foi,
culto e devotado a sua terra, se sente
cercado de problemas e com receita reduzida, sem esperança de melhora em
breve tempo.
Urge daqui o meu apelo à SUVALE
para que penetre fundo no exame d·esta
situação, procurando ajudar Propriá na
sua recuperação.
Ao DNER também me dirijo, para que
volte suas vistas para a grande cidade
serglpana, levando-lhe seu auxílio, na
parte que lhe foi atribuída.
A cidade de Proprlá poderá ter reanimada a sua indústria de beneficiamento
de arroz e ser também um centro de turismo, um ponto de atração dos viajantes
da BR-101, mostrando o rico e variado
folclore do baixo São Francisco.
Usando da. tribu!la que o povo me deu,
recordando Proprla nos seus dias áureos,
com ~ progresso febrlcitante e uma populaçao feliz, menos pobre do que hoje,
quero deixa;: no Senado as minhas palavras, que sao, agora, a voz da cidade,
no seu sofrimento, com as esperanças de
dias melhores. Praza aos céus que a
SUVALE, que substituiu a Comissão do
Vale do São Francisco, criada há 27 anos,
enverede por caminhos certos, saindo do
lirismo que não cria, da sua morosidade
inquietante, dando melhor atenção ao
povo cansado de esperar. No rol do que se
fez até agora no baixo São Francisco, em
Sergipe, há multo pouca coisa, valendo
um Infinitamente pequeno, diante da
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demagógica passou, a Revolução mudou
os estilos de vida e, conseqüentemente, o
comportamento do.s órgãos da administração. O saldo é extraordinariamente
positivo, a favor da Revolução, mas há
pontos críticos que não podem ser afastados, reconhecemos, .no salto curto do
bempo, mas estão aflorando, mostrando
com.o podem e devem ser corrigidos. É
Isto que todos esperamos da SUVALE.
(Muito bem! palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE -Sr. Presidente Srs. Senadores, ingrata missão é
a que 'me traz hoje a esta tribuna: a
de comunicar e fazer registrar, com um
voto de pesar, o falecimento, em Belém,
de um dos mais brilhantes e fecundos
lideres empresariais de meu Estado, o
saudoso ex-Deputado Federal Antônio
Martins Júnior, também antigo suplente
do Senador Zacarias de Assunção, e que
teve larga e profícua atuação nos trabalhos desta Casa, quando por vários períodos substituiu o seu titular.
Seu falecimento ocorreu a 21 de janeiro próximo passado e, se sua memória
não recebeu antes a homenagem desta
Casa, como era de justiça, deve-se apenas ao período do recesso parlamentar.
Antônio Martins Júnior era desses homens naturalmente fadados à liderança,
qualquer que fosse a atividade a que se
inclinasse. Dedicando-se ao comércio e
à pecuária, foi um vitorio~o nos dois
campos, tornando-se, além do mais, lider incontestável das classes produtoras
do Pará. Em 1951, foi eleito vice-presidente, para, logo a seguir, assumir a presidência da Associação Comercial do Estado, função que ocupou, ininterruptamente, durante 16 anos. A projeção de
seu nome e de sua atividade, no Estado,
tornou-se tão grande e tão reconhecida
que lhe foi impossível recusar os sucessivos apelos para que desempenhasse
funções públicas e, por fim, mandatos
políticos. Durante oito anos foi Antônio
Martins Júnior suplente do então Senador Zacarias de Assunção, até ser eleito,
em 1967, Deputado Federal.
Um episódio atesta o espírito público e
a Independência moral do saudoso morto: eleito presidente da recém-criada
Companhia de Força e Luz do Pará, sugeriu ele - e seus companheiros aceita-

ram - que toda a diretoria recebesse,
a título de vencimentos, a quantia simbólica de um cruzeiro por ano, até que a
empresa viesse a dar lucros. Dessa forma, durante cinco anos, Antônio Martins
Júnior e seus companheiros trabalharam
arduamente para dotar o Pará de melhores serviços de eletrlcldade e energia
estlpendlados pela referida quantia. .
Desapareceu, portanto, um grande lider do empresariado paraense e um político do qual se pode dizer que foi atraído para a política apenas para melhor
servir ao seu Estado e à coletividade. É
natural, pois, que nós paraenses, continuemos a sentir sua perda. De Antônio
Martins Júnior nos fica, portanto, o
exemplo de uma vida. inteira dedicada
ao trabalho criador e ao serviço do engrandecimento politico e empresarial do
Estado do Pará.
Ao terminar esta. modesta homenagem
ao saudoso homem público que se foi,
gostaria de requerer à Mesa que, após
consignado o voto de pesar solicitado,
fosse a providência comunicada à família do ilustre morto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores chegamos à antevéspera do
Governá Emílio Garrastazu Médlci. Por
mais que se insista no caráter de continuidade que deverá marcar o qüinqüênio do General Ernesto Gelsel, inicia-se depois de amanhã, na realidade,
uma nova jornada, ou melhor, um novo
ciclo do período revolucionário.
A história não se repete, os governos
não se reproduzem, os acontecimentos
nos surpreendem a cada passo. Progr~
mas, doutrinas, homens e governos sao
atropelados pela celeridade das mudanças, pela implacabilidade das alterações
sociais.
Um jornalista perguntava-nos ontem
o que esperávamos do governo que ai
vem. Que podíamos responder, se o próprio Presidente Gelsel teria dificuldade
em precisar o que realmente poderá fazer no futuro? Tudo que S. Ex." nos poderá oferecer é uma carta de Intenções.
E tudo isso que se pode dizer, na alvorada de seu governo, é uma das mais
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Seríamos hipócritas se, a partir da
impressiva personalidade do soldado
honrado e do cidadão exemplar que no
dia 15 toma as rédeas do poder, arriscássemos mais que um bom augúrio e
ousássemos assegurar a expressão da
certeza dos rumos que não dependerão
apenas do seu comportamento no governo, embora muito dependam de sua
capacidade de elevar-se à altura dos
grandes estadistas, sensível à concepção
do desenvolvimento integrado, voltado a
um s6 tempo para o avanço no domínio
da economia e para a valorização do
homem, com as implicações politicosociais que dai decorrem.
Se o jornalista nos indagasse quais os
problemas essenciais que o Presidente
Geisel terá de enfrentar para abrir caminho à normalidade, ra:sponderíamos
sem titubear:
- primeiro, o das relações com a imprensa, incluindo-se no conceito o alargamento da área do livre debate em todas as modalidades dos meios de comunicação social;
- segundo, o das relações com os
trabalhadores, cujas organizações devem
ser autenticamente representativas, não
transmitindo apenas aos seus f!llados
instruções de cima, mas tendo condições
para um franco diálogo sobre as reivindicações mais sentidas das diversas classes;
- terceiro, o das relações com a juventude, que, sem prejuízo de sua aplicação aos estudos e ao trabalho, deve
deixar de ser vista com desconfiança pelos homens das gerações maduras que
ocupam o poder.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer,
nobre Senador.
o Sr. Eurico Rezende- Nobre Senador
Danton Jobim, quer-me parecer que se
trata do primeiro pronunciamento, nesta
Casa, debruçado sobre o futuro governo.
V. Ex." alinha três reivindicações, que
assinala serem palpitantes e de atendimento necessário. Primeira, o melhor
alargamento das relações com a imprensa. Precisamente de 64 para cá a
imprensa brasileira tem vivido a sua
rase áurea, porque tem tido a oportu-

nidade de noticiar os grandes avanços
do Brasil em busca da sua emancipação
económica. Quanto ao relacionamento
com o trabalhador, nunca se fez tanto
em favor da classe trabalhista brasileira.
O sindicato, que antigamente tinha um
caráter meramente reivindicatório, passou a ter um caráter de prestação de
serviço. Quanto à juventude - naturalmente com exceção, aqui, de nós dois -,
nunca se viu a presença, em tais dimensões e proporções, da mocidade no Poder
Executivo e no Poder Legislativo. Se V.
Ex.& fizer um confronto entre os recursos humanos recrutados antes de 64 e
depois de 64, verificará que nunca houve
um quantitativo tão grande de gente
moça no Congresso Nacional e na administração pública. Então, o que cabe ao
Presidente Ernesto Geisel é a continuidade. E, como acentuou ainda há pouco
o eminente Senador Ney Braga, não é
a continuidade da repetição. li: a continuidade da criação. Portanto, essas
três reivindicações que V. Ex." aponta
vêm sendo amplamente atendidas nos
três governos da Revolução.
O SR. DANTON JOBIM - Grato pelo
aparte de v. Ex."' Entretanto, devo fazer algumas objeções às opiniões que
acaba de expender.
Em primeiro lugar, quanto à imprensa, vou citar apenas um tato, para mostrar de que modo ela tem sido tratada
ultimamente. O Estado de S. Paulo até
hoje - V. Ex."' sabe que se trata de um
dos maiores órgãos da imprensa brasileira, da imprensa latino-americana, da
imprensa continental, e, se me permite,
diria até mesmo da .imprensa mundial
- continua sob rigorosa censura, por um
capricho do Sr. Ministro da Justiça.
Tive ocasião de ler ontem aqui, desta
tribuna, uma mensagem do presidente
do Centro Acadêmico XI de Agosto, da
Faculdade de Direito de São Paulo, encaminhada ao presidente do meu partido. Era uma mensagem dirigida, em
termos serenos, em termos respeitosos,
às autoridades, na qual se procurava
manifestar o pensamento da juventude
acadêmica, da juventude universitária,
sobretudo da juventude da vetusta e
tradicional faculdade das arcadas, sobre
a situação política nacional.
Pois bem; O Estado de S. Paulo não
pôde publicar o meu pronunciamento,
que também foi dos mais serenos - e
V. Ex." foi testemunha -, nem o do-

r
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por sua tranqüila redação. Tem-se Impressão até de que não foram os moços,
naquele ardor natural dos jovens; que o
redigiram. Foram homens já amadurecidos que compreenderam a situação em
que vivemos e procuraram evitar quaisquer provocações.
Quanto às relações com os trabalhadores, V. Ex." sabe que o futuro governo,
exatamente nesse campo, está dlligenc!ando para se servir de urna boa assessoria, a fim de que possam ser corrigidas as anomalias que lá se encontram.
Essas correções se dirigirão no sentido
de tornar naturais, espontâneas as relações entre os trabalhadores e as autoridades governamentais. E não quero dizer mais a respeito do assunto, porque
será objeto de um outro meu pronunciamento.

Current Opinion, revista do Williams
College, de Massachusetts, publicou há
pouco interessante pesquisa do Gallup
Internatlonal e do The Gallup, na qual
se mostra que a mocidade brasileira está
virtualmente imune do extremismo.
Sr. Presidente, apenas 1% dos consultados entre os jovens brasileiros admitiu recorrer à violência ou a meios ilegais no caso de insatisfação com o estado
de coisas estabelecido. E, o que é mais
importante ainda, nada menos de 41%
(índice expressivo, consLderando-se os
que se recusam ou não sabem responder) declararam que "usariam o seu direito de votar e nada mais", em caso de
insatisfação com a sociedade - "o seu
direito de votar", quero frisar bem esta
expressão.
Que significam esses índices, Sr. Presidente? Que os moços do Brasil anseiam
pela normalidade democrática, que valorizam o voto corno arma eficiente para
as mudanças no status quo, que não são
subversivos, que não devem ser tratados
como tais e que não devem ser marginalizados.

Quanto às relações com a juventude,
o argumento de V. Ex.", nobre Senador
Eurico Rezende, de que existe realmente
um grande número de moços no governo - perdoe-me que o diga - não colhe. Moços existiram em todos os governos. Neste e em outros governos da ReNo que toca à juventude universitária
volução também existiram moços, sobretudo nos lugares, nas funções de natu- e à do nível médio, já se afirma que
reza técnica. Esses moços entretanto nosso eminente colega do Paraná, Senanão detêm - corno v. Ex." sabe - ó dor Ney Braga, prepara-se para a execomando, nem poderiam, de maneira cução de um plano de contatos, o que
absoluta, a não ser o caso excepcional do é um bom sinal. Mostra que algo deverá
nosso Ministro da Fazenda, Sr. Delfim mudar, e mudar em tempo útil, num dos
Netto, que realmente se revelou e a quem set<Jres importantes da futura adminispoderia chamar - sem nenhum desres- tração.
peito por S. Ex.", pois tenho idade de
.~ uma esperança, urna palavra apeser seu pai - de um menino-prodígio.
nas,
evidentemente, o que temos a dizer,
O Sr. Delfim Netto orquestrou ou dirigiu
neste
momento, sobre o assunto, porque
a orquestra do Governo, chegando ao
são tímidos.
esses
sinais
ponto até de provocar demissões de ministros.
Sinais promissores também se regisMas não é esta a participação de que tram quanto ao tratamento de profalo. Falo da participação efetiva dos blemas como o da imprensa e o dos sind!órgãos de representação acadêmica na cat<Js. Por enquanto, simples sinais, apevida pública do País. Sempre existiu essa nas, que despertam esperanças, que departicipação no passado. Todos os gran- vem ser encaradas cautelosamente pela
des movimentos nacionais, no sentido da Oposição, cujo dever malar é acompademocracia, do alargamento das fran- nhar a administração que aí vem, encoquias liberais, foram inspirados, eviden- rajar quando preciso, criticar quando
temente, pelos moços, ou pelo menos os necessãrlo e cobrar com insistência as
promessas !eltas.
moços deles se apoderaram.
Considero que essas três condições são
premissas para a abertura democrática
que se anuncia.
Entretanto, chamamos a atenção para
este último !tem a que nos referimos.

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Antes de dar a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, lembro aos Srs.
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Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, entusiasta da
PETROBRAS, o problema do petróleo
tem sido um dos assuntos a que mais
me tenho dedicado, sobre ele falando
numerosas vezes nesta Casa, como o fazia quando membro da Câmara Federal.
A constante desses meus pronunciamentos sempre foi a confiança na capacidade técnica e administrativa da ..... .
PETROBRAS, bem como em nossas potencialidades, ainda desconhecidas em
grande parte.
Dessa confiança na PETROBRAS e,
portanto, no Brasil é que se origina o otimismo com que sempre encarei o decisivo problema do petróleo. Nunca ignorei dificuldades e problemas. Apenas
sempre confiei na sua solução adequada
e oportuna. E a história da nossa empresa estatal comprova, fartamente, o
acerto dessa minha confiança.
O problema energético assume, agora,
proporções, para muitos, alarmantes. O
encarecimento do óleo e a delicada questão política que o envolve, desde o último conflito no Oriente Médio, preocupam
todo o mundo, e a questão energética
tem sido examinada, em todos seus aspectos, por toda a imprensa mundial.
Evidente se tornou que o mundo está

à frente de um problema crucial, do

qual dependerá o futuro das nações e,
talvez, até mesmo a tão almejada paz
universal. O realce, dramático, alcançado pelo problema energético assume proporções capazes de confundir a mente
de muitos e até mesmo de nos apresentar um quadro apocalíptico.
Não poderia, portanto, de forma alguma ignorar a importância e gravidade
dessa questão, decisiva para o nosso futuro, como o é para qualquer outro país.
Mas, Sr. Presidente, mantenho firme
minha confiança no futuro brasileiro e,
de forma especial, na PETROBRAS. O
consumo de derivados de petróleo tem
crescido velozmente a cada ano no Brasil, em decorrência do nosso vertiginoso progresso. Esse aumento de consumo
tem sido coberto pela expansão das importações, pois a produção nacional não

tem crescido na mesma proporção. Mesmo com o reforço da produção de óleo
em meu Estado, esse quadro deficitário
se mantém. As perspectivas são de uma
queda de aproximadamente 5% da importação este ano, que será contrabalançada, ao dobro, pela produção de novos
poços sergipanos e a reexploração de
poços baianos, no momento abandonados. O panorama para o corrente ano,
assim, nos é - tanto quanto possível
- tranqüilizador. Mas o consumo continuará a crescer, pois o desenvolvimento brasileiro só tende ao aceleramento.
Fácil é, assim, compreender preocupações e temores de muitos.
Estamos diante de um problema sério,
grave. Inabalável continua, porém, minha confiança em nosso futuro e na capacidade da PETROBRAS. Muitas, as
frentes onde essa empresa poderá e saberá atuar. Por outro lado, mudanças
diversas - que serão, sem dúvida, tomadas com firmeza e discernimento nos permltLrão enfrentar, a tempo, o
problema energético. Dentre elas, destaco a mais ampla e melhor exploração
de nosso potencial hidrelétrlco, bem como sua utilização. A Isso seremos ajudados pelos recursos da técnica moderna, e nos é lícito esperar novos recursos técnicos. Saberemos, também, adotar
alterações relevantes em nossa politica
de transportes, com a expansão das ferrovias e do transporte marítimo e fluvial.
Com Angra dos Reis, Ingressaremos,
promissoramente, no campo de energia
nuclear, abrindo-se para o Brasil perspectivas lnavaliávels no setor da ciência
e tecnologia.
A PETROBRAS, por sua vez, Intensifica a pesquisa de nosso solo e se expande
em negociações no exterior, na demonstração de seu vigor e de sua capacidade.
Não estamos, portanto, inertes e Indefesos diante da crise energética, e o
nobre Senador Lulz Cavalcante o tem
demonstrado, com seus discursos nesta
Casa, Inclusive preconizando o aproveitamento de nosso carvão para a obtenção de gasolina sintética.
Não descuramos, portanto, do problema e nem estamos Inaptos para enfrentá-lo, em todas as frentes - e numerosas são elas. Multas são as nossas possibilidades de luta, e, como ontem, con-

-220fio plenamente que nada deterá nossa marcha para a auto-realização deste
grande Pais.

tas petrolíferas, Sr. Presidente, saberemos resolver os múltiplos problemas decorrentes da crise energética. Temos,
mesmo, situação. bem melhor do que nuO Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me merosos países e poderemos confiar, copermite um aparte, Senador Lourival mo sempre, na PETROBRAS, em seus
Baptista?
técnicos e administradores e no futuro
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com governo. O General Ernesto Geisel
multo prazer, eminente Senador Luiz acumulou experiências durante os anos
que presidiu a PETROBRAS, e nele poCavalcante.
deremos confiar, ainda mais em assunO Sr. Luiz Cavalcante - Apreciei mui- to com o qual se famlllarizou. Por outro
tíssimo e agradeço mesmo a V. Ex.a que lado, as poucas notícias que nos vêm,
se tenha referido ao meu pronuncia- através da imprensa, nos levam à semento da semana passada, a respeito gurança de que o futuro Ministro das
do aproveitamento do nosso carvão-va- Minas e Energia, Sr. Shlgeaki Uekl, já
por para dele extrairmos gás e gasolina equaciona o problema, em seus diversos
sintéticos. E me permita V. Ex.a aga- aspectos, disposto a enfrentá-lo com o
salhar-me mais profundamente no seu necessário vigor.
discurso para nele inserir uma curta
Sr. Presidente, tinha pronto este dismensagem que recebi de São Paulo, ho- curso
quando a Imprensa divulgou inje, a respeito do mesmo assunto.
formações do Almirante Faria Lima, PreO SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com sidente da PETROBRAS, sobre novas e
promissoras descobertas na plataforma
muit.o prazer, eminente Senador.
continental dos Estados de Sergipe e do
O Sr. Luiz Cavalcante - Referida Rio Grande do Norte, além de novos pomensagem que me enviou o Sr. Primo ços na Bahia e em Alagoas. Revelou,
Grill, da capital paulista, é vazada nos ainda, a localização de óleo em Madagásseguintes termos:
car, onde a BRASPETRO atua em associação com a Chevron. São noticias ver"São Paulo, 8-3-74
dadeiramente auspiciosas, que constam
de
todos os jornais de ontem. Vieram
Ex.mo Senador Luiz Cavalcante
como que para confirmação de confianParabéns vosso pronunciamento fa- ça que os brasileiros depositam na
vorável extração gasolina nosso car- PETROBRAS e que, tenho convicção, sevão mineral conseqüência crise Ori- rá plenamente correspondida. A esse
ente Médio PT Caso seja valia VG anúncio de novas descobertas, soma-se a
possuo carta concessão know-how afirmação de que a empresa continua a
tecnológico da usina Sasol VG Afri- intensificar suas pesquisas na plataforca Sul VG que há vinte anos vem ma continental, como o faz em diversos
refinando gasolina e derivados car- pontos do nosso território.
vão mineral a preços competitivos
É, sem dúvida, grande a preocupação
para o mercado Interno PT Esta usina VG Sasol de Afrlca do Sul VG é com a questão energética e, de forma
única no mundo que ultrapassou a muito especial, do petróleo. Doutra forfase experimental PT O Brasil po- ma não poderia ser, uma vez que desderia valer-se deste avanço e já sair lanchamos, definitivamente, para o dena frente do mundo PT A vossa dis- senvolvimento. Quanto maior o nosso
progresso, novos e difíceis problemas nos
posição VG Primo Grill"
advirão. Mas a Nação pode estar seguGratíssimo a V. Ex.a pela oportunida- ra de que não sofreremos colapso ou rede que me proporcionou.
tardamento algum em nosso desenvolvimento, confiando na PETROBRAS e em
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu é nossos futuros dirigentes, com o mesmo
que sou grato a V. Ex.a, eminente Se- vigor com que o tem feito de 1964 para
nador Luiz Cavalcante, por este aparte cá.
e pela ajuntada a meu pronunciamento
O mundo encontrará soluções várias e
desse telegrama que V. Ex.a acaba de
eficazes
para a crise energética, da mesreceber.
ma forma que o Brasil, hoje e amanhã,
Mesmo deixando de lado surpresas como ontem, saberá vencer dificuldades
bastante prováveis de novas descaber- e obstáculos, nada detendo seu progres-
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maior bem-estar, na paz e no desenvolvimento. Este, sempre o soubemos, nos
exigirá esforços, sabedoria e trabalho intenso, mas nada deterá a marcha do
Brasil ao encontro de seu futuro! (Muito bem! Palmas.)

Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão, convocando, antes, os
Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária do Senado Federal a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a
seguinte

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Orlando Zancaner.
O SR. ORLANDO ZANCANER - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Empresa
Jornalística Comércio e Indústria, proprietária dos jornais Diário do Comércio e Indústria, Shopping News e City
News, editados na cidade de São Paulo,
acaba de instalar sua sucursal de Brasilla.

1

Pelo conceito que desfrutam na capital de São Paulo e em todo o País, posso,
em meu nome e do povo paulista, testemunhar os relevantes serviços que essa
empresa vem prestando, através de seus
versáteis periódicos. Eis por que quero
congratular-me com a Empresa Jornalística Comércio e Indústria por esse
acontecimento, na pessoa dos jornalistas Adauto Bezerra, Cláudio Marques e
seu diretor-responsável, Waldemar dos
Santos, salientando o apoio que seus jornais têm dado à divulgação dos trabalhos desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não há mais oradores inscritos.

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 86, de 1974 (n.0
55/74 na origem), pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado
Federal a escolha do nome do Sr. Murillo Gurgel Valente, Embaixador junto ao
Reino da Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Emirado do
Kuwait.
2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 92, de 1974 (n. 0
65/74 na origem), pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado Federal a escolha do nome do diplomata José Oswaldo de Meira Penna, Embaixador junto ao Reino da Noruega,
para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 20
minutos.)

ll.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 13 de março de 1974
(Extraordinária)
PRESID2NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Gulomard
- Geraldo Mesquita - Flávio Brltto - José Llndoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Milton Trindade
-Renato Franco- Alexandre Costa - Clodomlr Mllet - José Samey
- Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella - Helvídlo Nunes VIrgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte
Mariz - Luis de Barros - Jessé
Freire - Domíclo Gondlm - Milton
Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônlo VIlela - Augusto Franco - Leandro Maclel Lourlval Baptista - Antônio Fernandes- Heitor Dias- Ruy Santos
- Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon- Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos
Torres- Benjamin Farah- Danton
Joblm - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emlval
Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho Mattos Leão - Ney Braga - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir
Vargas - Daniel Krieger - Guido
Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a Sessão.
Não há Expediente a ser lido.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 86, de
1974 (n. 0 55/74, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da Repúbl!ca
submete ao Senado a escolha do nome do Senhor Murlllo Gurgel Valente, Embaixador junto ao Reino da
Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Emirado do
Kuwait.
Item 2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 92, de
1974 (n.O 65/74, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da Repúbl!ca
submete ao Senado a escolha do
nome do Diplomata José Oswaldo de
Meira Penna, Embaixador junto ao
Reino da Noruega, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbl!ca da
Islândia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) 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.
Sol!cl to aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja
respeitado o preceito regimental.
(A Sessão transforma-se em Secreta
às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
Pública às 18 horas c 55 minutos.)

-223O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a Ordinãria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 5 de 1974, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do artigo do Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Torres, "A Ponte, do Império à Revolução de 64", publicado no O
Fluminense, em 4 de março de 1974.

2

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 7, de 1974, de autoria do Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo
Marechal Odlllo Denys, quando da outorga que lhe foi feita do titulo de Cidadão
Honorãrio de Barra Mansa, Estado do
Rio.
Estã encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55
minutos.)

12.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 14 de março de 1974
PRESID2NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTONIO CARLOS
E ADALBERTO SENA
As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard
- Geraldo Mesquita- Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves Renato Franco - AleX!andre Costa
- Clodomir Milet - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio
Távora - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luis de Barros Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - Paulo Guerra Wilson Campos - Arnon de Mello Luiz Cavalcante - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - João Calmon - Paulo Torres - Benjamin Farah - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema José Augusto -Magalhães PintoOrlando Zancan·er - Benecllto Ferreira - Osires Teixeira - Fernando
Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos
Leão - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel
Krieger - Guida Mondin - Tarso
nutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo
npmero regimental, declaro aberta a Sessao.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.

É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N. 23, de 1974
0

da Comissão de Economia, sobre
a Mensagem n.0 91, de 1974 (n.o ..
64174, na origem), do Senhor Presidente da República, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que
seja autorizado o Governo do Estado
da Bahia, a elevar em Cr$ ....... .
120.000.000,00, (cento e vinte milhões de cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
Vem ao exame desta Comissão a Mensagem n. 0 91, de 1974 (n.0 64/74, na origem), do Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Fazenda no
sentido de que seja "autorizado o Governo do Estado da Bahla, a elevar em
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões
de cruzeiros), o montante de sua divida
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 triênio 1972-1974".
'
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Governo do Estado da Bah!a sol!dtou
autorização para emitir e colocar Cr$ ..
75 milhões em Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Estadual. Posteriormente, em
virtude de realizações de nova estimativa dos referidos gastos, o Governo da
Bahia pleiteou a elevação daquele montante para Cr$ 120 milhões.
As despesas previstas com Investimentos e inversões financeiras, destinadas a
diversos programas são as seguintes:
Especificação

Cr$ mil

1. Manutenção do Serviço Pu-

blico . . .. . .. . . . .... .. .. . . . .
2. Reequipamento do Serviço
Público .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

36.605
8. 202

Discriminação

A-D:tvlDA INTERNA

I - Flutuante
Empréstimos para antecipação

da receita orçamentária

n- Fundada.
Títulos

Contratos

3. Ampliação do Serviço Público .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 125.774
4. Promoção do desenvolvimento .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 625.160
5. Proj etos especiais . . . . . . . . . 22. 250
Informa o mesmo documento que "com
a colaboração da Gerência da Dívida
Públ!ca do Banco Central do Brasil,
aquele Estado elaborou e foi aprovado
pela Assembléia Legislativa um projeto
de Lei disciplinando a emissão de Obribações Reajustáveis do Tesouro Estadual,
de prazo de 1 a 40 anos, com correção
monetária idêntica à das Obrigações do
Tesouro Nacional Tipo Reajustável".
Quanto à composição da dívida do Estado, o Banco Central do Brasil (Gerência da Dívida Pública), apresenta as seguintes posições no quadro a seguir:
Posição em
29-10-68

Poslçlo em

24.936,5

339.955,3

5.000,0

44.000,0

.5.000,0
19.936,5

44.000,0
295.955,3

7.696,7
12.239,8

7.266,8
589,6
288.098,9
158.979,1

24.936,5

498.934,4

Empréstimos
B- D:tvlDA EXTERNA

C-TOTAL <A+B>
A Dívida Fundada Interna apresentase superior à de 29-10-68 (Cr$ 19.936,5
mil para Cr$ 295. 955,8 mm, sendo responsável por este aumento, conforme
informa o Senhor Ministro da F'azenda,
"a reali:llação de empréstimos, posterior-

30-o9-73

mente à data da publicação da Resolução n. 0 58/68, sem a necessária autorização do Senado Federal, junto a instituições oficiais estaduais e federais relacionadas .a seguir:

Instituições

Saldo devedor
em
30-9-73

Banco do Brasil S.A. . ........................................ .
Banco do Estado da Bahia S.A. . ............................ .
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico ............. .
Banco N.acional do Desenvolvimento do Estado da Bahia ..... .
Financiado11a de Estudos e Projetas S.A. - FINEP ........... .
Banco do Nordeste do Brasil S.A............................. .
Superintendência Nacional da Marinha Mercante ............ .
Cen trals Elétricas Brasileiras S.A. . ......................... .
Banco Nacional da Habitação .............................. .

5o 546.501,46
66 o051.743,33
55.810.861,65
656.700,81
320.000,00
1. 749 o816,67
10 o743 o695,10
7.166 o675,00
138 o896 o656,80

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

285 o942 o650,82

-226E prossegue: "Considerando-se que dos
empréstimos contraídos até 29-10-68 foi
amortizada. a quantia de Cr$ ......... .
10.083.525,80, houve um acréscimo de
Cr$ 275.859.125,02, decorrente de gastos
realizados em empreendimentos previstos nas Resoluções n.Os 53171 (aquisição
de máquinas, equipamentos e !mplementos agrícolas ou máquinas e equipamentos rodoviários) e 52172 (execução de
obras d•e san-eamento básico), do Senado
Federal.
Em Sessão de 19-2-74, o Conselho Monetário Nacional, recomendou a adoção
de providências visando ao levantamento da proibição estabelecida no art. 1.0
da Resolução n. 0 58, de 23-10-68, revigorad.a pelas de n.Os 79, de 21-10-70, e, 52,
de 3-11-72, todas do Senado Fedel'al.
A Resolução n. 0 58, de 1968, em seu
art. 1.0 dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser
levantada, bem como o processo a ser
adotado , qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovada, será a
matéria encaminhada ao Senhor Presidente da República, por Intermédio do
Senhor Ministro da Fazenda. Por fim,
deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2.0 do art. 1.o
da Resolução n.0 58, de 1968, e do art. 42,
VI da Constituição.
Ante o exposto, cumpridas as exigências e determinações legais e regimentais, esta Comissão opina pela aprovação
da presente solicitação Inclusa na Mensagem n. 0 91, de 1974, do Senhor Presidente da República, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
. N.o 9, DE 1974
Suspende a proibição contida nas
Resoluções n. 0 58, de 1968, n.0 '79, de
19'70, e n.0 52, de 19'72, para pennitir
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.
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 n. 0 52, de 1972, todas do Senado Fe-

dera!, para permitir que o Governo do
Estado da Bah!a possa 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 parte das despesas de capital programadas em seu Orçamento
Plur!anual de Investimentos, relativo ao
tr!ên!o 1972 - 1974.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 13 de março
de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Luiz Cavalcante, Relator - Renato
Franco - Arnon de Mello - Helvídio
Nunes - Paulo Guerra.
PARECER
N.o 24, de 19'74
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.0 9, de 19'74, da Comissão de Econo~a, que "suspende a proibição
contida nas Resoluções n. 0 58, de
1968, n.0 '79, de 19'70, e n.0 52, de 19'72,
para pennitir 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".
Relator: Sr. Heitor Dias
O Senhor Presidente da República,
através da Mensagem n. 0 91, de 1974,
submete ao exame e del!beração do Senado Federal, proposta do Senhor MInistro da Fazend.a no sentido de que seja "autorizado o Governo do Estado da
Bahia, a elevar em Cr$ 120. 000. 000,00
(cento e v!n te 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 d·e Investimentos, relativo ao
triên!o 1972-1974".

2.. Informa o Ministro da Fazenda, em
sua Exposição de Motivos .ao Presidente
da República, que o Conselho Monetário Nacional, à vista do preceituado no
§ 2.o do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de
1968, opinou pelo encaminhamento do
assunto à consideração presidencial,
dando, dessa forma, a sua aprovação à
pretensão do Governo da Bahia.

-2273. A Comissão de Economia, na forma
regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sloo atendidas
todas as determinações legais pertinentes à espécie, concluiu por apresentar
Projeto de Resolução, aprovando o pedido.

da Conferência sobre "A Luta contra a
Poluição do Mar Mediterrâneo".

4. Ante o exposto, nada havendo, no
âmbito da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao Projeto de Resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos que o mesmo
pode ter tramitação normal.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 12, de 1974

Sala das Comissões, em 14 de março
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Relator - Mattos Leão Osires Teixeira - .José Augusto - Acioly Filho - Helvídio Nunes - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr. Lo-secretário.
É

lido o seguinte
OFíCIO

GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO
INTERPARLAMENTAR
Of. 5/74
Brasília, 12 de março de 1974.
·Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que a Comissão Deliberatlva
deste Grupo, em reunião realizada no dia
5 do corrente mês, designou o Senhor
Senador Milton Cabral para representar
o Grupo Brasileiro, como observador,
junto à Conferência sobre "A Luta contra a Poluição no Mar Mediterrâneo", a
realizar-se em Roma, de 29 de março· a 2
de abril próximos.
Aproveito a oportunidade para reiterar
a Vossa Excelência meus protestos de
alta estima e consideração. - Tarso Outra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- Com referência ao Expediente lido·,
esta Presidência designa, por Indicação
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, o nobre Sr. Senador Milton
Cabral para participar, como observador,

Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:

Altera a redação do item II do art.
9.0 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1.0 - Dê-se ao item II do art. 9.0
do Código de Processo Civil a seguinte
redação:
"Art. 9. 0 - •••••••••••••••••••••••
II - ao réu preso e ao citado por
edital, quando· revéis".
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

.Justificação
A redação atual é a seguinte:
"Art. 9.0 - O juiz dará curador es-

pecial:
I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses
deste colidirem com os daquele;
II - ao réu preso, bem como ao revel citado por 'edital ou com hora
certa.
Parágrafo único - Nas comarcas
onde houver representante judicial
de incapazes ou ausentes, a este
competirá a função de curador especial." Portanto, o projeto persegue
dois objetivos:
a) suprimir a expressão "ou com hora certa" do item II;
b) só dar curador ao réu preso,
quando revel, porque, se ele atende
ao chamamento judicial, está devidamente representado e não precisa de curador.

O dispositivo correspondente do Código de 1939 era o seguinte:
"Art. 80 - A representação dos absolutamente Incapazes e a assistência aos relativamente incapazes caberão, em juízo·, aos pais, tutores e
curadores.
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curador à lide:
a) ao Incapaz, se não tiver representante legal, ou se colidirem os Interesses de um e de outro;
b) ao· preso e ao citado por edital,
ou com hora certa, quando revéis;
§ 2.0 - Será obrltória a intervenção
do órgão do Ministério Público nos
processos em que houver interesses
de Incapazes".
O cotejo dos dois textos mostra que
ambos mandam o juiz dar curador ao
preso e ao revel citado por edital ou com
hora certa:
Portanto, a expressão que se quer suprimir ("ou cem hora certa") se encontra nos dois Códigos.
Quando se discutiu o projeto do Código, no Congresso, tive oportunidade de
apresentar emenda no mesmo· sentido
desta proposição. Entretanto, ela não foi
acolhida, eis que, dada a angústia de
tempo, certamente o eminente Relator
de então não pôde meditar devidamente
sobre o assunto.
Entretanto·, volto agora à carga com
este projeto, que não tem prazo fatal de
tramitação, o que posslbilltará ao Relator o estudo acurado da matéria.
Antes de mais nada, direi que a proposição resultou de sugestão· feita pela
Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Minas Gerais.
Por ocasião da apresentação da Emenda n.0 13, assim a justlfiqçuei:
"A Intimação da citação feita com hora certa se diz real e não ficta. Esta se
dá apenas quando por edital. Se real, ou
a suspeita do· oficial da dillgêncla era
realidade e a revelia decorre de atitude
consciente do demandado; ou a suspeita
não procedia e, então, ou pedirá a declaração de sua ineficácia ou, embora alegando a ineficácia, defende-se normalmente. E se a suspeita não procedia,
·pouco ou quase nada adiantará o curador especial".
A citação com hora certa está disciplinada pelo Código de Processo Civil,
nos arts. 227-229. São exigidos requisitos
especiais para que ela se faça:
a) que o oficial de justiça haja procurado O· citando por três vezes em sua
§

resindência ou domicilio, sem o encontrar;
b) que haja suspeita de ocultação do
réu, para frustrar a citação;
c) que, após, tais ocorrências, o oficial
intime qualquer pessoa da familia do
réu ou, em falta dessa, qualquer vizinho,
de que voltará no dia imediato para fazer a citação, em hora predeterminada;
d) se, apesar disso, o citando não estiver presente, o oficial deverá informarse das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando· se tee) da ocorrência será lavrada certidão, deixando o oficial de justiça contrafé com pessoa da familia ou com
qualquer vizinho;
f) feita a citação com a hora certa, o
escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe ciência
do ocorrido·.
O Código, entretanto, equipara as situações do réu preso, e dos revéis citados
por edital ou com hora certa.
Quanto ao preso, é evidente que, estando· custodiado, privado da liberdade,
ele terá a maior dificuldade em atender
ao chamamento judicial.
Quanto ao citado por edital, também
se j ustif!ca o curador especial, porque
ninguém pode ter a certeza de ·que ele
tenha tomado conhecimento da citação.
Mas, o mesmo não ocorre com o citado
com hora certa. A familia do réu e os
seus vizinhos tomaram conhecimento do
fato, porque o oficial de justiça foi à sua
residência ou domicilio· nada menos de
quatro vezes, deixando a contrafé. Além
disso, o escrivão terá expedido a comunicação escrita ao seu endereço.
Portanto, as hipóteses divergem completamente.
A propósito, escreveu o eminente Pedro Batista Martins:
"É princípio fundamental de direito
que ninguém pode ser condenado
sem ser ouvido - nemo debet inauditus damnari,
Quem pleitear, portanto, a tutela de
algum direito, deverá pedir a citação
in ius vocando da pessoa a quem
vincular aos efeitos da sentença. Esta citação deverá ser feita na pessoa
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titular do direito que Invoca a proteção· do Estado" ("Comentários ao
CPC", vol. II art. 171).
Ficando a contrafê na residência ou
domicílio do réu, ou com seu vizinho, é
evidente que ele tomará conhecimento
da demanda. E poderá defender-se. Não
o fará se não· quiser. Nesta última hipótese, porém, a lei não lhe deve dar curador, eis que ele está faltando ao seu
dever de atender ao chamamento judicial para defender o seu direito.

i
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Quanto à outra alteração proposta,
isto é, o acréscimo da. palavra revel em
seguida à expressão "réu preso", ela se
justifica por si mesmo.
O Código de 1939 já dispunha assim,
como vimos linhas acima, pois só determinava. que o juiz desse curador ao réu
preso, quando revel (art. 80, § 1.0 , letra
b).

E a razão é simples: se, embora preso,
o réu comparece ao chamamento e constitui procurador, nenhuma necessidade
tem ele de curador. Defende-se por si
mesmo. Não· é necessário a interferência do Estado para. assisti-lo em seu direito.
Nesse ponto, achamos a redação do
Código de 1939 melhor do que a do atual.
Daí, a razão de ser deste projeto·.
Sala das Sessões, 14 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- O projeto lido será publicado e remetido às Camisões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, já na próxima
segunda-feira aqui estará, para ocupar
a cadeira que o povo do Pará, por maioria sem precedentes em nossa história
política lhe confiou, o nobre Senador
Jarbas Passarinho. Tarefas do Executivo Federal, por ele cumpridas com o gê-

nio e o brilho de uma das mais destacadas inteligências de sua geração, vieram
buscá-lo nesta Casa, que também é sua.
Casa, por direito de conquista. E sabe
a. Nação o que foi, para honra nossa., o
desempenho de Jarbas Passarinho, primeiro como Ministro do Trabalho e Previdência Social e, depois, como Ministro
da Educação e Cultura.
Não quero aqui antecipar a sua prestação de contas, conhecida de toda a
Nação, mas que ele certamente a fará,
como testemunho da alta e nobre consciência. que levou desta Casa para desempenho de suas funções ministeriais.
Porque é bom lembrar, era um Senador da República, ungido pelo sufrágio
popular, que se encontrava - digamos
assim - cedido por esta Casa a um outro Poder e que, durante sete anos, agiu
de modo a honrar o Poder a que pertence e a enriquecer o Poder a que foi
chamado para prestar sua. colaboração.
Cumpre-me, agora - e o faço com
emoção impossível de disfarce -, apresentar minhas despedidas a esta Casa.
Como suplente de Jarbas Passarinho, fui
convocado para exercer o mandato no
seu impedimento.
Homem de empresa, dirigindo na Amazônia o complexo de tele-radiojomalismo "Associado", aprendi em Assis Chateaubrland - que deixou por esta Câmara Alta uma fascinante passagem as excelsas lições de respeito aos fundamentos da nacionalidade. Espécie de peregrino da História que alçou sobre os
ombros o nome da Nação e de seus valores éticos, Assis Chateaubriand imprimiu em· meu espírito, neste dia-a-dia
frutifero e contínuo, a segurança de
uma luta, objetlvando os supremos interesses do País.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a poderia
conceder-me um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Com
multa honra.
O Sr. Ruy Carneiro - No momento em
que V. Ex.a vai afastar-se do nosso convívio, por ter brilhantemente cumprido
sua missão nesta Casa, todos nós que
tivemos o ensejo feliz de sua convivência, como Representante do glorioso Estado do Pará, não podemos deixar de
manifestar, com o máximo de sinceridade e justiça, o apreço que os seus
exemplos de dignidade, patriotismo e ad-
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Pastas do Trabalho, no Governo do saudoso Presidente Costa e Silva, e da Educação, no do Presidente Garrastazu Médici, e dirigindo no Pará uma Cadeia
Associada de Jornais, TV e Rádio, poderia deixar-se ficar em Belém cuidando dessas atividades e relegando a segundo plano o Senado. Isso, porém, o
seu magnífico espírito público e a noção louvável do cumprimento do dever
não permitiram que ocorresse e V. Ex."
foi sempre o assíduo e eficiente Senador
que se permite deixar no Senado da República um nome que honra o Pará, que
aqui o nobre Colega representou. Seguidor dos exemplos do genial Assis Chateaubriand, que, como Senador da Paraíba, não faltava aos trabalhos desta Casa, enquanto exerceu o mandato, V. Ex."
foi indiscutivelmente um admirável Senador, que faz falta aos nossos trabalhos e deixa saudades no seio dos seus
companheiros.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Ruy Carneiro, é desvanecido e honrado
que recebo com muito respeito o seu generoso aparte. Vindo de um Representante do MDB, cala da maneira mais
profunda no meu coração, pela espontaneidade e nobreza de que se reveste.
Muito obrigado a V. Ex&
Continuando, Sr. Presidente:
Impus-me, em função da consciência
de minha missão nesta Casa, a permanente vigilância de meus atas e de minhas decisões, a fim de que o meu comportamento político e pessoal servisse,
a um só tempo, ao enobrecimento do Senado e ao respaldo do verdadeiro titular da cadeira que me foi dado ocupar,
em período de tem:po tão dilatado. Não
me permiti, por circunstâncias óbvias,
um trabalho permanente, não por falta
de temas factíveis, ou que mereçam exame mais demorado e complexo, porque,
evidentemente, o Suplente é um Senador cercado dos fatores eventuais. O que
lhe está imposto é suprir - segundo as
determinações do Regimento - a vacância do mandato. Subsistiria, por isso, a
natural expectativa de exercer as responsab!l!dades de Senador, enquanto durasse a ausência do legítimo titular.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex.n me
permite um aparte?

O SR. MILTON TRINDADE - Ouço
com multa honra V. Ex.", Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador,
V. Ex." foi na verdade e de fato o Senador do Estado do Pará. Por isso que
o nosso eminente Colega Jarbas Passarinho, com uma semana ou duas, aqui,
logo fora convocado :para prestar os seus
serviços ao segundo Governo da Revolução, e o fez com aquela exação, indo para o Ministério talvez mais difícil daquela época, que era o do Trabalho e
Previdência Social. Lembro-me do show
parlamentar que Jarbas Passarinho deu
na Câmara dos Deputados aos chamados
"cobras da Oposição", que pretendiam
degluti-lo. E ele, com o quadro-negro e
um giz na mão, falando sobre a teoria do
achatamento salarial - me permitam
aqui não é um trocadilho, apenas tenho
que usar o mesmo verbo -, achatou toda a argumentação que, sem base, dava
um cunho de im:pressionismo aos que
ainda não compreendiam o novo estado
de coisas que o Brasil estava vivendo.
Depois, o novo Governo do Presidente
Médici teve a sabedoria política de requisitá-lo para o Ministério da Educação e, ali, ao contrário do Ministério do
Trabalho, o nosso Colega foi mais discreto, e realizou uma obra importantíssima: fez a reforma educacional, dialogou com os estudantes, com os Reitores.
Só não pôde fazer aquilo que ontem eu
dizia ao Senador Ney Braga e que agora
repito, esperando a chegada desse querido Colega e amigo para dizer como é
que um homem tão Inteligente, tão capaz, não conseguiu eliminar aquele ditatorial!smo do Conselho Federal de Educação. :É o único Ministério que tem um
órgão paralelo, em que a vontade do Ministro às vezes se choca com a de alguns conservadores, que não compreendem a evolução cultural do Brasil, e esmagam as aspirações da mocidade, de
municípios, de toda a coletlvidade. Este
é um assunto que agora não cabe, no
instante em que V. Ex." está se despedindo. Quero apenas dar um depoimento: V. Ex.", como o titular da cadeira,
foi um Senador discreto. V. Ex." tem
uma ternura especial para lidar com seus
Colegas, no trato, na maneira de atender. . . Quantas vezes V. Ex." foi intérprete - aqui vai o meu depoimento pessoal - de reivindicações dos Estados
junto ao Ministério da Educação. Isso foi
um trabalho notável que V. Ex." prestou ao titular da cadeira. Eu, Senador
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instante. V. Ex." só soube fazer amigos
aqui, soube impor-se, V. Ex." é homem
culto, paralelamente à dignidade inatacável que possui. V. Ex.e. é um jornalista
profissional, é homem que inegavelmente chegou, no seu Estado, perante a comunidade, a uma posição de destaque.
E, aqui, avanço uma coisa que não sei
se será ético, mas· é o que me vai no coração, neste Instante, para prestar-lhe
minha homenagem: se Jarbas Passarinho, que vai voltar a se eleger Senador
- no Pará a sua l!derança é incontestável - quiser fazer justiça, só tem um
caminho: escolher novamente V. Ex."
para a suplência, porque, ele provavelmente será chamado para ocupar outros
postos. V. Ex." foi o suplente leal, correto, o Senador que efetivamente exerceu
o mandato. E que a ARENA do Pará não posso intervir, de maneira nenhuma,
no assunto - receba esta manifestação
que ora transmito a V. Ex.e.: não há Suplente mais ideal de Jarbas Passarinho
do que Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador Vasconcelos Torres, agradeço o honroso aparte de V. Ex.", mas permito-me
fazer um reparo a um trecho do seu
pronunciamento com referência ao Conselho Federal de Educação. Tal como o
Senador Ney Braga, estou em desacordo
com V. Ex." Muito obrigado a V. Ex."
Continuando, Sr. Presidente:
Passados estes sete anos, posso dizer,
repetindo palavras que o !lustre e saudoso Presidente Castello Branco dedicou à Nação, que servi ao Senado Federal sem dele me servir.
O Sr. Arnon de Mello - Senador, V.
Ex." permite um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Ouço
com multa honra o aparte de V. Ex.",
Senador Arnon de Mello.
O Sr. Amon de Mello - Já manifestei
a V. Ex.", através de telegrama que· lhe
dirigi, a tristeza com que o vejo afastarse do nosso convívio. Durante os sete
anos em que aqui o tivemos, V. Ex." deu
sempre provas de sua vocação de homem
público, já aliás demonstrada através de
sua equilibrada atuação no exercício da
nobre profissão de jornalista. Na dlreção
de A Província, de Belém do Pará, afirmou V. Ex." seu bom senso, sua Inteligência, seu espírito público, suas qualida-

des, enfim, que o categorizaram para Suplente do Senador Jarbas Passarinho, que
deve estar, como nós, multo satisfeito
por ter sido substituído nesta Casa por
V. Ex.", enquanto servia ao Bras!l como
Ministro da Educação e Cultura.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Arnon de Mello, o aparte do Presidente
da Comissão de Minas e Energia, da qual
tinha a honra de ser membro efet!vo, me
honra e me deixa cheio de alegria, pelo
realce que dá a este meu pronunciamento. Multo obrigado a V. Ex.a
Continuo, Sr. Presidente: nestes anos,
eu - que sempre admirei e respeitei o
Congresso Nacional - aprendi a amar
esta Casa e tive oportunidade de medir,
cotidianamente, o esforço que aqui se faz
para dar à função pública a dignidade e
o rendimento que dela se espera e nem
sempre se consegue.
O Sr. Flávio Britto - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Com
muito prazer, Ex."
O Sr. Flávio Britto - Não poderia deixar, meu prezado amigo Senador Milton
Trindade, de inserir no contexto de seu
brilhante discurso, o meu testemunho
sincero sobre a atuação de V. Ex." nesta
Casa. Feliz o povo paraense que, vendo
o Senador Jarbas Passarinho ser levado a
desempenhar na área do Poder Executivo
as ingentes tarefas que lhe foram destinadas pela Revolução, teve em V. Ex."
substituto à altura para representar seu
Estado no Parlamento Nacional. Como
homem da Amazônia, acompanhei sempre atento o trabalho, sem estardalhaços,
mas constante e sempre eficiente, do
eminente Colega, em favor do sofrido
povo de nossa Região, com o qual sempre
se Identificou, pois foi em contato com o
mesmo que temperou a fibra de seu caráter, o devotamento sempre demonstrado à causa pública. A despedida que
ora faz V. Ex.a desta Casa, tenho certeza,
não representará jamais um ensarilhar
armas, e sim, tão simplesmente, a troca .
desta tribuna que com tanta dignidade
ocupou durante o tempo que permaneceu
no Congresso Nacional, pela dos Diários
Associados, onde continuará sua luta de
homem destemido em favor do Pará, da
Amazônia, do Brasil.
O SR. MILTON TRINDADE - O honroso aparte de V. Ex." deixa-me profundamente comovido. Muito obrigado a
V. Ex."
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Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRIND4J)E V. Ex.", com multa honra. ·

Ouço

O Sr. Teotônio Vilela - No momento
em que V. Ex." se afasta desta Casa, desejo manifastar o quanto me sinto honrado em tê-lo até agora como companheiro de trabalho e como amigo. V. Ex."
soube sempre manter equilíbrio sóbrio e
eficiente no trato das coisas da política e,
por outro lado, posição definida na defesa de princípios e temas. Substituindo o
Senador Jarbas Passarinho, titular da
cadeira, afirmou-se à altura da Inteligência do Ministro. O Pará não sofreu redução com a convocação do suplente, ao
contrário, teve em V. Ex." um legítimo e
admirável Representante do Povo e da
cultura do Estado. Sai V. Ex." com a certeza da admiração e da estima de todos
nós e com a consciência tranqüila do
dever cumprido.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Teotônlo Vilela, o respeito e admiração
que todos nós nesta Casa temos por V.
Ex." realçam e fazem transcender de
valor este seu aparte ao meu discurso.
Fique certo, nobre Senador, de que a recíproca também é verdadeira: saio daqui honrado por ter tido o prazer de ser
companheiro de trabalho e considerado
como amigo de homem do porte de V.
Ex."
O Sr. Milton Cabral - Permite-me V.
Ex.a. um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE muita honra, nobre Senador.

Com

O Sr. Milton Cabral - Permita-me interromper seu brilhante discurso para
inserir um pequeno aparte. Fui honrado
com a amizade e apreço de V. Ex.", como
assim distinguiu seus Colegas, durante
todos estes anos de convívio no Senado
Federal. Aprendi a admirá-lo pela sua
serenidade, Inteligência e patriotismo
com que sempre cuidou dos assuntos de
interesse nacional e do seu Estado, o glorloso Pará. Sabemos que V. Ex." cederá
sua cadeira a outro Ilustre paraense, o
excepcional homem público que é o Senador Jarbas Passarinho. Entretanto, V.
Ex." deixa sua cadeira com honra e altivez pelo dever cumprido, com a consciência tranqülla de tudo ter feito para engrandecê-la. O Pará teve em V. Ex." um
autêntico Representante, cuja marcante
atuação valorizou o Congresso Nacional,

e especialmente o Senado Federal. Este
é o meu testemunho, que não poderia
faltar nesta hora de despedida. A ARENA
da Paraíba saúda V. Ex." e externa sua
solidariedade às manifestações de apreço
que lhe são tributadas por todas as Bancadas.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Milton Cabral, agradecendo as suas generosas palavras, devo dizer-lhe que, na
verdade, este poderia ser para mim um
dia de tristeza; não o é, absolutamente,
desde que, como lembra multo bem V.
Ex.", devolvo a cadeira de Senador ao
Insigne e verdadeiro titular, Jarbas Passarinho.
O Sr. Benedito Ferreira - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Pode V.
Ex." usar a palavra.
O Sr. Benedito Ferreira - Senador
Milton Trindade, V. Ex." participa que
vai nos deixar. Após uma discreta, mas
eficiente atuação nesta Casa, troca de
oficina, bem sei. Afasta-se do nosso convívio, fisicamente, é verdade, porém temos certeza de que, trocando de trincheira, deixando a tribuna parlamentar em
busca da não menos honrosa e importante trincheira da Imprensa, regressando ao seu Estado, ao nosso querido Pará,
ali, o Senador Milton Trindade, o jornalista, o patriota Milton Trindade irá,
como sempre o fez, continuar a servir ao
Pará, ao regime democrático, às liberdades públicas e - por que não dizer? servir também, de maneira, talvez, mais
objetiva, ao nosso querido Brasil. Leve,
pois, V. Ex." não um adeus, mas nosso
"até breve" e a certeza da estima de seus
pares desta Casa, que tanto passam a
dever a V. Ex." pelo seu trabalho Inestimável aqui prestado. Leve a convicção
do nosso convívio espiritual que, por certo, perdurará e atravessará os tempos.
Obrigado a V. Ex.11
O SR. MILTON TRINDADE - Muito
obrigado, Senador Benedito Ferreira, pelo
honroso aparte que V. Ex." dá ao meu
pronunciamento.
o Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Com
multo prazer, eminente Senador.
O Sr. Ruy Santos - Meu caro Senador
Milton Trindade: está sentindo V. Ex."
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assiste ao seu afastamento. Durante sete
anos honrou V. Ex." o mandato que O·
povo paraense lhe outorgou, e honrou
com dignidade, com austeridade, com inteligência, com patriotismo. Fique certo
de que não haveremos de esquecê-lo.

para a Amazónia uma experiência nacional, depois de ter participado d•e horas
históricas, quando a hábil e lúcida colocação dos assuntos brasileiros exigia e
demonstrava o poder político do Senado,
de raízes tão profundas, projetadas sobre
a nossa iluminada ancestralidade.

O SR. MILTON TRINDADE - Nobre
Senador Ruy Santos, na verdade, estava
faltando a palavra da tradicional e culta
Bahia, subsídio que V. Ex.a traz agora
ao meu discurso, abrilhantando-o.

Nós - os brasileiros do Pará e da
Amazónia - creditamos à Revolução de
64 •e ao Presidente Médici o gigantesco
esforço empreendido no sentido de que a
Hiléia extrapolasse o plano das velhas
lendas, das quais, por muito tempo, resultou apenas a conversão da Amazônia
num perfil de sonolenta ficção.

Continuando, Sr. Presidente:
Vivi com os nobres Senadores que aqui
continuarão a crise de desencontro das
instituições de que resultou, em 1968, o
recesso das duas Casas do Gongresso Nacional. Como vivi também o sofrimento
moral desse desenlace e as esperanças,
nunca esmagadas, de um entendimento
pleno entre todas as esferas do Poder.
De modo que me despeço, hoje, desta
Casa, animado pelas perspectivas que se
abrem no sentido desse entendimento.
Porque nestes últimos cinco anos temos
dado à Nação o exemplo da humildade
que exalta e a consciência da destinação
histórica que impulsiona o Congresso Nacional, como depositário das aspirações
mais nobres e mais generosas do povo
brasileiro.
O Sr. Geraldo Mesquita- V. Ex." permite um aparte, Senador Milton Trindade?
O SR. MILTON TRINDADE - Ouço V.
Ex.a com muita honra.
O Sr. Geraldo Mesquita - Senador
Milton Trindade, não pedi este aparte
para testemunhar a admiração e amizade
que tenho por V. Ex.", mas, sim, para
afirmar que, na sua pessoa, o povo paraense teve um grande e eficiente Representante nesta Casa, que receberá, nestes
próximos dias o grande brasileiro que V.
Ex." substitui~ tão bem, aqui, o Ministro
Jarbas Passarinho, o Senador Jarbas
Passarinho que aqui retornará após haver prestado ao País, durante oito anos
no Executivo, os relevantes serviços que
o seu talento, a sua cultura e o seu amor
ao Brasil permitiram prestar à Nação.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Geraldo Mesquita, agradeço o aparte de
V. Ex."

Sr. Pre.sidente, voltando ao Pará, parn.
reassumir o meu posto de trabalho, levo

Abertas as matas tropicais, cujo ofício,
quas·e bíblico, revelara um espetáculo de
dinamização da natureza intocada, ofereceram-se aos olhos do observador os
ângulos ágeis da transformação nacional,
propósito real que produziria uma virtual
extirpação das distorções regionais, tão
profundas.
Exercendo, como Supremo Mandatário
da República, o terceiro mandato daRevolução, o Presidente Médici passa às
mãos do seu não menos ilustre sucessor a
mesma Nação, em posição de marcha
para o amanhã.
Louvando-me da oportunidade para
congratular-me com a posse do General
Ernesto Geisel na Presidência da República, estimo que o precalro homem público obtenha êxitos em seu mandato.
Como Chefe de Estado da Revolução e
notável força pessoal participante do
Movimento vitorioso de 64, o Gen-eral Ernesto Geisel assume o P<Jder no instante
em que o povo brasileiro expressa a sua
fé no desdobramento dos grandes planos
de redenção nacional, pois a Revolução é
um corpo de idéias forjadas nos mais
lídlmos sentimentos da nacionalidade.
O Sr. Adalberto Sena Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. MILTON TRINDADE multa honra, ouço V. Ex."

Com

O Sr. Adalberto Sena - As demonstra~
ções de admiração e de simpatia que V.
Ex." está recebendo, ao despedir-se desta
Casa, é-me imperioso juntar a da minha
impressão pessoal, colhida numa convivência que considero das mais agradáveis
entre as que me foram ensejadas nesses
anos de mandato. É certo que circuns-
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haviam de concorrer: a de aqui repre··
sentarmos. a mesma tão querida, quanto
sofrida Região; a de sempre termos afinado as nossas atuações nas mesmas dl.sposições de ir ao encontro dos justos reclamos dos nossos conterrâneos e, também, a da influência de amigos comuns
nos setores da Imprensa, nas quais V.
Ex." militou e continua militando. Mas,
acima de tudo isto, quero destacar entre
os móveis da atração que, dia a dia, nos
foi aproximando certa afinidade de
temperamento e de inclinações; essas
forças espontâneas que, a despeito da
adversidade partidária e de uma ou
outra divergência ideológica, acabaram
por nos tornar amigos fraternal.s e Colegas quase inseparáveis nos melhores momentos dos nossos convívios. E porque
tanto assim cheguei a querê-lo e a admirá-lo como homem e parlamentar, quero
entremear no contexto do seu discurso
estas palavras afetuosas, para que bem
fiquem gravadas nos Anal.s, com toda a
sinceridade da minha homenagem à sua
atuação, e com os votos, ora formulados,
pela continuidade da sua vida exemplar
a que tanto já devem a nossa Amazônia,
a sua Imprensa e esses muitos amigos
que, com tanta saudade, ora o vêem
partir desta Casa.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Adalberto Sena, habituado ao convívio
ameno, educado e fidalgo com V. Ex.a,
não me surpreende o teor do seu bem
recebido aparte. Realmente, nobre Senador Adalberto Sena, pelo Movimento
Democrático Brasileiro, os interesses comuns de nossa Região, tão sofrida, como
bem disse V. Ex.", não podem ser tratados com discriminação partidária. Nós,
Representantes do Povo, quer da ARENA, quer do MDB, devemos colocar acima dos eventuais interesses de nossas
posições políticas, o bem-estar e o progresso das unidades da Federação que
representamos no Parlamento Nacional.
O Sr. Wilson Campos - Permite um
aparte, nobre Senador? (Assentimento
do orador.) V. Ex.", Sr. Senador Milton
Trindade, que dignificou esta Casa por
todo o tempo que nela esteve substituindo o Senador Jarbas Passarinho, hoje
volta aos seus pagos e nós, que aqui ficamos, lhe dizemos: siga, prezado Colega, de consciência tranqüila, na certeza
de que cumpriu com honradez o seu dever como homem e como politico. Parabéns, prezado Companheiro, pela manei-

ra ·como se portou no cumprimento do
mandato, à altura dos ideais do bravo
povo paraense.
O SR. MILTON TRINDADE - O aparte do nobre Representante do Estado de
Pernambuco é muito honroso para mim.
Muito agradeço ao eminente Senador
Wilson Campos.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me
V. Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Ouço o
aparte de V. Ex.a, com muita honra.
O Sr. Luiz Cavalcante- Eu preferiria
aparteá-lo para expressar votos de boasvindas, e não um adeus. Porque V. Ex.'~
é dessas criaturas cuja preesnça é sempre desejada e cuja ausência é sempre
sentida. Não sei de Colega de trato mais
afável, de maior discrição e que também
a V. Ex. a exceda em simplicidade, em
modéstia. Modéstia que até esconde sua
grande cultura e inteligência. Faço votos
para que o Pará não esqueça o nome de
Milton Trindade para compor sua representação federal, ou para altos postos da
administração estadual. E seja sempre
feliz, meu nobre amigo.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Luiz Cavalcante, a marca sentimental
que destaca o seu belo aparte é bem reflexo da bondade de seu coração. Portanto, nobre Senador Luiz Cavalcante, fique
certo de que as suas palavras me comoveram muito.
O Sr. Lourival Baptista - Permite-me
V. Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE V. Ex.", com muita honra.

Ouço

O Sr. Lourival Baptista- Estou ouvindo com a maior atenção o seu discurso e
os apartes de apoio que lhe estão sendo
dados nesta Casa. Associo-me a todas as
manifestações de amizade e simpatia que
lhe estão sendo tributadas e quero dizerlhe que tive a maior satisfação em conhecê-lo e guardo da convivência que
aqui tivemos a mal.s grata recordação
com o bom Colega, bom amigo e homem
acolhedor a tudo que lhe é solicitado. Os
motivos do seu afastamento são de todos
nós conhecidos: V. Ex.a. terá de voltar
ao Estado a fim de lá continuar no seu
trabalho, mas levando a certeza de que
aqui deixou amigos e admiradores, dentre os quais peço incluir-me.
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pelo seu aparte tão carinhoso, nesta hora
de tanta emoção para mim.
Prossigo, Sr. Presidente:
Não posso deixar de fazer o elogio público do Senador Paulo Torres, Presidente desta Casa, pelo que exprime, ao longo de sua vida, o seu exemplo de soldado
e de legislador. Quando foi preciso defender a Pátria e a Democracia, nos campos
de batalha, ele esteve presente na Itália.
Quando se tornou necessário defender as
instituições livres, em nossa Pátria, ele
esteve presente como autêntico revolucionário. E hoje, ungido por um mandato
popular que será necessariamente renovado, ele se aplica a dar ao Congresso
Nacional a dimensão da grandeza que a
História reclama. Soldado, administrador
e legislador, ele encarna, na sua própria
biografia, o roteiro de uma unidade e de
uma identidade que haverão de presidir,
no plano das instituições, a segurança, o
progresso e a legalidade do regime democrático, em nosso País. Nós paraenses,
particularmente, temos o grande orgulho
de tê-lo tido como integrante do corpo
de oficiais da Oitava Região Militar sediada em Belém do Pará, sob o comando
do saudoso General Zenób!o da Costa.
O Sr. Cattete Pinheiro - V. Ex.a me
permite um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Com
multa honra, ouço o Líder da minha
Bancada, o eminente Senador Cattete Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro - Grato a V.
Ex. o. Demonstrando o alto apreço que V.
Ex.o. conquistou no Senado, ficará, nos
Anais da Casa, o testemunho insuspeito
das palavras de saudação que lhe dirigiram eminentes Companheiros de outras
Bancadas, que o saudaram na oportunidade e na emoção da sua despedida. Em
nome de seus Colegas da Representação
do Pará, que certamente terão que laCompanheiro dileto, a ausência do Representante do Pará que, com toda a dignidade, convive conosco, empenhado
sempre, todos nós, em bem servir ao nosso Estado e à nossa gente, leve, Senador
Milton Trindade, mais este testemunho
- que eu diria também de saudade em nome do Senador Renato Franco, no
momento, lmposslbll!tado de aqui estar.
E em meu nome, quero testemunhar a V.

Ex.o. para dizer-lhe que a sua ausência
será somente motivo de lembrança, a
cada dia, os exemplos de dignidade e de
trabalho com que dignificou a nossa Representação. E leve, na certeza de nossa
admiração, que será sempre sentida, a
manifestação de nosso desejo de que, um
dia, o Pará possa tê-lo de volta, para que
continue a dignificá-lo. Muito obrigado
a V. Ex. o. pelo aparte.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Cattete Pinheiro, V. Ex.a dá, nesta hora,
a dimensão necessária do companheirismo fraterno e amigo que sempre teve
para com os seus liderados. Estou comovido e honrado com o aparte de V. Ex.a
Quem fica grato sou eu.
O Sr. José Guíomard- Permite-me V.
Ex.o. um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE todo o prazer.

Com

O Sr. José Guiomard - No momento
em que V. Ex. a faz a sua despedida desta
Casa, onde representou, com tanta eficiência, o grande Estado do Pará, sem
deixar de ter sido um bom Representante
de toda a Amazônia, quero testemunharlhe minha admiração pelo trabalho aqui
desenvolvido durante quase oito anos.
O SR. MILTON TRINDADE - Agradeço o carinhoso aparte de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V.
Ex. o. um· aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - É uma
grande honr!!- ser aparte ado por V. Ex.o.
O Sr. Virgílio Távora- Nobre Colega:
felizes são os homens públicos que como
V. Ex." podem, após a permanência nesta Casa, por quase sete anos, dela sair
deixando uma unanimidade de opinião
sobre o conjunto raro de virtudes ostentados no trato quotidiano com seus Colegas. Inteligência, seriedade, lhaneza de
costumes, cultura, podem ser destacados
como atributos maiores de sua personalidade. O Senado - Plenário e Comissões
- estamos certos, sentirão sua falta, e
não pouco. Esperamos em breve vê-lo de
volta.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Virgílio Távora, as suas palavras são daquelas que somente dignificam e elevam
aqueles a que são dirigidas, como no meu
caso presente.
Multo agradecido a V. Ex."
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V. Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE honra ser aparteado por V. Ex.".

É um~

O Sr. Fernando Corrêa - Trago tam·
bém a solidariedade pessoal e do meu
Estado às manifestações que V. Ex.11 está
recebendo do Senado, ao deixar de exer.
cer as altas funções de Senador da República. Pode estar certo que V. Ex.a dei·
xará entre os seus Colegas a saudade que
merece o fino trato pessoal de V. Ex.11
e a impressão indelével de seu comportamento político, sempre voltado para os
alto interesses da Pátria.
O SR. MILTON TRINDADE - Sr. Senador Fernando Corrêa, as suas palavras
se revestem de grande importância e de
orgulho para mim, pois bem sei que elas
são fruto de uma apreciação tranqüila,
eqUJllbrada e justa, como é a marra de
tudo que vem de V. Ex.".
O Sr. Luiz de Barros permite um aparte?

V. Ex." me

O SR. MILTON TRINDADE - Ouço
V. Ex.", com muita honra.
O Sr. Luiz de Barros - Nobre Senador
Milton Trindade, em meu nome e no da
minha Bancada, do Rio Grande do Norte,
quero prestar o nosso depoimento de reconhecimento pela maneira como V. Ex."
se conduziu nesta Casa. Desde que aqui
estive, em 1968, fiz amizade pessoal com
V. Ex.", encontrando em V. Ex." um dos
mais ilustres e cavalheiros Senadores
de.sta Casa. Portanto, em meu nome pessoal, como em nome de Jessé Freire e
Dinarte Mariz, Senadores do Rio Grande
do Norte, apresento a V. Ex." o testemunho da nossa amizade e da nossa
saudade. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. MILTON TRINDADE - Nobre
Senador Luiz de Barros, o aparte de V.
Ex.", que traz o peso e o valor de toda
a Bancada potlguar nesta Casa, ressoa
profundamente em minha sensibilidade.
Ele transcende de importância para o
meu pronunciamento, vindo dos Representantes no Senado Federal, de um Estado pelo qual, por razões especiais, tenho grande admiração. Obrigado pelo seu
aparte.
O Sr. Franco Montoro Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. MILTON TRINDADE - Concedo o aparte a V. Ex. 11, com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Franco Montoro - Quero, em
meu nome pessoal, e em nome do Movimento Democrático Brasileiro, prestar a
V. Ex." a justa homenagem que recebe
neste momento por parte de todos os Srs.
Senadores. Como Representante do MDB,
damos o nosso testemunho do trabalho
dedicado, competente e profícuo de V.
Ex.", que serviu à Democracia e serviu
ao seu Estado. É exemplo que deve ficar
registrado nos Anais desta Casa. É um
preito de justiça que o faço em nome
de todos os Companheiros do MDB.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Franco Montoro, os apartes de V. Ex."
e do nobre Senador Ruy Carneiro vêm
como que ratificar, por antecipação, o
alto conceito em que tenho a digna e
atuante Oposição nesta Casa, conceito
que mais adiante expressarei neste pronunciamento escrito. Sinto-me, pois, por
demais honrado e feliz por ver, através
de V. Ex.", que não errei nesta minha
avaliação dos valores morais e políticos
dos homens da Oposição que tanto dignificam o Senado Federal.
O Sr. Petrônio Portella - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. MlLTON TRINDADE V. Ex.", com muita honra.

Ouço

O Sr. Petrônio Portella - Sou fiel intérprete da Maioria ao significar profunda admiração ao Colega ilustre e
leal que de nós se despede. Jornalista
brilhante e parlamentar eficiente, durante sete anos foi defensor intransigente do seu glorioso Estado no Senado
da República. Cumpre-me, pois, em nome da ARENA, expressar a V. Ex." a admiração e estima de seus Colegas de
Partido, com os votos de que continue a
trabalhar pelo Pará e pelo Brasil.
O SR. MILTON TRINDADE - Sr. Senador Petrônio Portella, a palavra de V.
Ex.", nesta hora, representa para mim
um grande desvanecimento, pois V. Ex.",
além de estar investido na Presidência
do nosso partido, a ARENA, é Lider do
Governo no Senado Federal e, com proficiência e habilidade, nos orienta em
nossos trabalhos legislativos.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me
V. Ex.a um aparte?
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grande honra ser aparteado por V. Ex.a..
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a, Sr.
Senador M!lton Trindade, pode retomar
à sua gloriosa terra com a plena consciência do dever cumprido. Deixa aqui V.
Ex.a. a mais grata recordação de sua capacidade de trabalho, de seu espírito
público, da exação no cumprimento dos
deveres parlamentares. Pela Bancada do
Movimento Democrático Brasileiro já se
manifestou o nobre Senador Franco
Montoro. Cumpre-me, apenas, em meu
nome pessoal, desejar a V. Ex.a. novos
êxitos em sua proveitosa carreira de homem público.
O SR. 1\IILTON TRINDADE - Senador
Nelson Carneiro, a altitude de sua palavra nesta Casa honra e enaltece qualquer discurso, mormente os modestos
como este que estou pronunciando. Por
isto, eminente Senador Nelson Carneiro
sinto que não tenho como expressar-lhe
o meu agradecimento pelo que acaba de
proferir, entretanto, como homem do
MDB que é, rogo aceitar os conceitos que
emiti nos apartes proferidos pelos nossos eminentes Colegas Franco Montoro e
Ruy Carneiro.
O Sr. Danton Jobim - Permite-me V.
Ex.a. um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE V. Ex.a. com muita honra.

Ouço

O Sr. Danton Jobim - O nosso eminente Colega de Bancada, Senador
Franco Montoro, já falou por todos nós,
manifestando grande pesar pelo afastamento de V. Ex.a. do nosso diário convívio. Entretanto, como jornalista, presidente que fui da Associação Brasileira
de Imprensa por tanto tempo, julgo-me
no dever de apartear o discurso de V.
Ex.a. Apartear para dizer o quanto sentimos os jornalistas, Colegas de V. Ex.a.,
seu afastamento, mas, ao mesmo tempo,
para felicitar a Imprensa Bras!leira pelo
retorno ao seu seio de um dos nossos
mais ilustres confrades no Norte do Pais
- o Senador Milton Trindade. A frente
dos Diários Associados da Amazônia, V.
Ex.n vai exercer o mandato tácito que
todos nós, jornalistas, recebemos da opinião pública e procuramos desempenhar
com honestidade, coragem, discernimento e senso de responsabilidade, como
o fez V. Ex.n nesta casa.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Danton Jobim, na dupla condição que

me une a V. Ex.n, como Companheiros
nesta Casa e nas lides da imprensa sin~-me profundamente envaidecido' pelo
que acabo de ouvir. Como já afirmei, e
disso pode V. Ex.n ficar certo, volto às
minhas atividades jornalísticas, nas
quais continuarei como um soldado no
cumprimento do dever, defendendo com
denodo e sem esmorecimento a causa
pública. Agradeço a V. Ex.a.
Continuo, Sr. Presidente:
Não posso esquecer, neste momento, a
figura de Filinto Müller, vitima de uma
tragédia que vitimou o próprio País.
Acompanhei o seu esforço, a sua luta
para dar conteúdo concreto à agremiação partidária que é o suporte político
da Revolução. Foi homem submetido a
uma vida destinada a suscitar polêmicas, mas ninguém pode negar-lhe a dedicação integral com que se lançou à
tarefa de revitalizar o ARENA e de tor!J-á-_Ia, ~epois dos episódios. de 1968, o
md1s~ut1vel Instrumento pohtico da Revoluçao. A ARENA e ao senado deu Filinto Müller as suas últimas forças as
suas últimas esperanças, as suas derradeiras energias.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE - Ouço
V. Ex.a., meu nobre Líder de Partido, com
muita honra.
O Sr. Guido Mondin - Nobre Senador,
seus Colegas e Companheiros que já se
manifestaram em razão destas palavras
de despedida, o fizeram ou em caráter
pessoal ou em nome de suas respectivas
Bancadas. Quero fazê-lo agora, nobre
Senador Milton Trindade, em nome de
sua Liderança, para dizer, conforme outros já se expressaram, que V. Ex.e marcou com a sua presença, durante todos
estes anos de convívio, uma personalidade que por vezes me fazia meditar
precisamente pela possibilidade que sempre teve de atuar dinamicamente dentro
de uma linha de discrição que me fazia
inveja. Claro, que este é um problema
de temperamento. Quando via V. Ex.n em
ação continua entre nós, lembrava por
vezes o comportamento do nosso Assis
Chateaubriand - porque V. Ex.n velei
aqui fazer como que uma linha de representação da cadeia dos Diários Associados, juntamente corn ele e João Calmon. Então, eu fazia comparação precisamente de estilos de ação. Mas, o que
marca principalmente, e que foi hoje
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este contato amigo que nos facilitava
grandemente toda e qualquer comunicação. Deve lembrar V. Ex." certos episódios aqui vividos, quando precisamente
se fazia necessário atuar para vencer
situações, que predominasse esse temperamento feito de delicadeza, de bondade. No momento em que V. Ex.", por
força das circunstâncias, eis que o titular volta, vem de nós despedir-se, é claro
que a nossa manifestação tem que tomar
aquele tonus de tristeza de todas as despedidas. Mas, a satisfação é que a recordação de todo esse seu comportamento, tão bem assinalado hoje nesta
tarde, há de ficar como marca indelével
para que permaneça, dentro de nós, uma
saudade. E esta saudade algum dia poderá tomar outra forma, como disse o
Senador Catette Pinheiro, com o retorno
de V. Ex." às lides desta Casa como definitivo Representante do Pará. Então,
queremos também nos despedir de V.
Ex.". E quantos de nós aqui presentes,
não tarda, também estarão ocupando
essa tribuna com as mesmas palavras de
despedida. Mas sempre é bom que se
possa fazê-lo deixando amizades e levando amizades - tenha V. Ex." esta
seg~rança, . segurança absoluta que
aqUl as de1xa como um verdadeiro manancial, porque V. Ex. 11 soube conquistá-las.
O SR. MILTON TRINDADE - Senador
Guido Mondin, as referências sobre minha modesta atuação nesta Casa não
me surpreendem, pois desde muito que é
conhecida a tradicional generosidade dos
homens d·o Rio Grande do Sul e mais
ainda, em nome da ARENA, há de perdurar por todo o sempre na essência da
minha gratidão.
O Sr. José Lindcso Ex." um aparte?

Permite-me V.

O SR. MILTON TRINDADE - Ouço
o aparte do nobre Líder e Representante
do Estado do Amazonas.
O Sr. José Lindoso - Cheguei há pouco ao Plenário, pois obrigações inerentes
à Liderança me levaram ao Aeroporto
para recepcionar o futuro Ministro da
Justiça, Armando Falcão. Mas, mercê de
Deus, chego a tempo de dar minha palavra e sinto que represento o pensamento
do Senador José Esteves, da Representação amazonense - de amizade a V. Ex."
na hora em que, após anos de atividade
profícua no Senado Federal, se despede

pelo fato da reassunção do Senador Jarbas Passarinho. Proclamo os méritos de
sua atividade, discreta, mas eficiente,
tranqü!la, mas dedicada. O nobre Senador Milton Trindade exerceu o mandato
como suplente de um Lider da Amazônia que é o eminente e culto Senador
Jarbas Passarinho, que no Ministério da.
Educação e Cultura prestou tão relevantes serviços ao País e aos nossos Estados.
Inspirado na ação e na liderança do Senador Jarbas Passarinho, V. Ex." executou, também, o seu trabalho parlamentar como um homem da Amazônia,
servindo ao Pará e aos outros Estados
da planície. O nosso testemunho dá ao
regresso de V. Ex." às lides da Imprensa
o nosso reconhecimento de seus méritos.
O nobre Senador cumpriu com o seu
dever. Da parte do Amazonas, somos
gratos pela sua solidariedade e o nosso
convívio, hoje, está aumentado nas suas
qualidades morais e nos seus belíssimos
dotes de inteligência, quer como político,
quer como homem de imprensa.
O SR. MILTON TRINDADE - Sou
grato ao depoimento do Representante
do Amazonas. Efetivamente, nas dimensões da empresa jornalística a que estou
vinculado, que serve toda a Amazônia,
aprendi a amar e defender a nossa Região. Não só Jarbas Passarinho me deu
o exemplo, mas o Senador José Lindoso,
de cuja amizade me orgulho, age no
Senado, com o brilho de sua palavra,
igualmente, como um grande amazônida.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite-me
V. Ex." um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE- J!: uma
honra ser aparteado por V. Ex.11
O Sr. Magalhães Pinto - Não poderia.
faltar a voz de Minas Gerais, nesta homenagem ao nosso primoroso Colega
Milton Trindade. Falando em nome da
Bancada mineira, desejo destacar a.
preocupação permanente do Representante do Pará na defesa dos interesses
de sua Região e sem descurar dos grandes temas nacionais. Homem simples, companheiro afáv·el, trabalhador
infatigável, V. Ex.11, Senador Milton
Trindade, deixa em cada um de nós um
amigo e um admirador.
O SR. MILTON TRINDADE- Senador Magalhães Pinto, V. Ex.", com a sua
autoridade dentro desta Casa e reconhecida no Brasil todo como um dos
seus filhos mais ilustres, deixa-me pro-
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O Sr. João Calmon- V. Ex." permite um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE multa honra, eminente Senador.

Com

O Sr. João Calmon - Todos nós, ilustre Senador Milton Trindade, estamos
dando a V. Ex." o testemunho da nossa
admiração pelo esplêndido trabalho que
realizou como suplente do nosso eminente Colega Jarbas Passarinho. Em sete anos de profícua atuação no Plenário
e nas Comissões de Educação e Cultura,
de Minas e Energia e de Segurança Nacional, V. Ex." teve uma atuação que o
credencia como um parlamentar dinâmico, sempre atento à dupla responsabilidade de substituir em nossa Casa um dos
mais notáveis homens públ!cos do nosso
Pais e de representar, com uma vigilância indormida, o Estado do Pará, .de tão
fulgurantes tradições na História Parlamentar do Brasil. Sou altamente suspeito para falar sobre a personalidade de V.
Ex.", porque me considero multo mais do
que seu Colega e amigo, um irmão q_ue
tem acompanhado, com a maior emoçao,
a sua marcha ascensional na vida pública e na área empresarial. V. Ex." pertenceu à escola de Assis Chateaubriand
e foi discípulo dileto do mestre Frederico Barata. Ingressado nos Diários Associados em funções modestas, V. Ex."
percorreu uma trajetória fulgul'ante,
conquistando pelo seu inexcedível esforço, por sua dedicação incomparável, sucessivos êxitos que lhe asseguraram o
comando supremo do jornal, da emissora
de rádio e da estação de televisão do
nosso consórcio em Belém do Pará. Vitorioso como empresário e tendo sempre
revelado no setor privado admirável espírito público, V. Ex." recebeu de Jarbas
Passarinho, que escrevia antológicos editoriais em nossa A Província do Pará, o
convite para ser seu companheiro de
chapa nas eleições de 1966 para o Senado :Flederal. Foi sem dúvida uma inspirada escolha do nosso eminente Colega,
que teve o privilégio de contar durante
sete anos com o seu devotamento e a
sua dedicação às causas do Pará, sobretudo com a sua lealdade. Hoje, o Senado,
através da palavra dos Representantes de
todos os Estados, presta a V. Ex. 11, Senador Milton Trindade, não uma protocolar homenagem de despedida, mas

transforma o seu adeus ou o seu "até
logo" I).uma consagração. Ao Colega, ao
amigo com uma rara capacidade de servir a todos, nós desejamos não apenas
o prosseguimento de sua brilhante carreira de jornalista, que acaba de ser coroa.da com o magnífico rejuvenescimento gráfico e editorial de A Província do
Pará, mas também a sua volta ao Congl'esso Nacional, que V. Ex." tanto honrou em sete anos de fecunda at!vidade.
O SR. MILTON TRINDADE- Senador João Calmon, do convívio com os
meus Colegas, nobres Senadores, obtive
a força da resistência cívica e destaco
especialmente V. Ex." que dignifica com
os seus Companheiros a Representação
do Espírito Santo no Senado Federal.
Estot~ orgulhoso e profundamente comovido com o aparte de V. Ex.a, que foi assim como que o fecho de ouro do meu
despretensioso discurso de despedida desta Casa, da qual levo lições imorredouras.
Muitíssimo obrigado ao querido chefe,
amigo e irmão.
Concluo, Sr. Presidente:
Não quero, também, deixar de mencionar, nesta despedida, a admiração
com que acompanho a ação desenvolVida, com sucesso, pelo Senador Petrônio
Portella para colocar-se - e ao Partido,
e ao Senado - à altura da responsabilidade histórica de que foi investido.
O Senado, entretanto, não é apenas
Governo, não é apenas ARENA. E o que
justamente o engrandece é servir de
palco para o grande debate suscitado
pela divisão das forç·as políticas que
atuam no País. Vi e senti, com profunda admiração e respeito, a honestidade
intelectual com que os Senadores do
MDB - à frente essa figul'a invulgar de
cultura jurídica e caráter ilibado que é
o Senador Nelson Carneiro - tl'azem
aqui os seus pleitos, as suas denúncias e
as suas críticas elevadas e construtivas.
Seria necessário que todo o povo brasileiro acompanhasse, ao vivo, os debates
aqui travados para sentir que o confronto de opiniões é o fundamento desta
Casa e· deve ser o fundamento do regime; aqui, as divergências de opiniões
não anulam - antes, l'eforçam - o respeito recíproco entre os que divergem.
Aos meus amigos e Colegas da Imprensa, sempre tão generosos para comigo,
tenho uma palavra especial. São e1es
que dão eco ao que se passa nesta Instituição; são eles que, com igual espir!-
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ostentamos, ajudam esta Casa a se
manter, permanentemente, em contato
com suas origens populares.
Aqui, vai, também, uma palavra de
agradecimento a todo o Funcionalismo
da Casa, diligente, prestimoso e sempre
pronto a qualquer atendimento. Na realidade o Senado Federal dispõe de um
corpo 'de Funcionários de alto nível, quer
profissional, quer cultural, e dele levo
a mais indelével recordação pelo seu
exemplar corretlsmo no cumprimento do
dever.
O Senado Federal foi, para mim, um
momento de emoção cívica que me retirou apenas por algum tempo, do comando de uma empresa jornalística; é
para o jornal que volto, o que equivale
a dizer: continuarei a servir à causa pública, sem dela me servir para vantagens pessoais de qualquer espécie·. A todos os SenhÓres Senadores quero reiterar os meus agradecimentos pelas gentilezas com que me cumularam. Mas quero agradecer, sobretudo, ao exemplo e à
lição de fé na Democracia que recolhi
nesta Casa, de seus membros indiscriminadamente.
Sr. Presidente, o senador Jarbas Passarinho, que agora volta ao desempenho
do mandato, pode estar certo do dever
que soube cumprir nas importantes missões governamentais. Com o brilho de
sua Inteligência e de sua capacidade de
trabalho, S. Ex ... continuará prestando
serviços relevantes à Nação. Legítimo
intérprete da vocação de grandeza da
Amazônia, o Senador Jarbas Passarinho
é uma voz que voltará à mais alta tribuna do País, no desempenho de deveres
Inquestionavelmente nacionais. Seu retorno, enriquecendo a galeria de grandes
valores deste Senado da República Federativa do Brasil, Irá constituir uma
inestimável contribuição para o fortalecimento do Poder Legislativo nacional.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!
Muito bem.! Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado. )
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Srs. Senadores, à hora em que o nobre
Senador Milton Trindade se despede desta Casa onde como Representante do
Estado do Pará serviu ao País por largo
período, substituindo com exemplar dignidade o titular efetlvo, convocado para
o exercício de pastas ministeriais, a esta
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Presidência cabe endereçar-lhe, com os
agradecimentos pela contribuição prestada aos nossos trabalhos, os votos mais
sinceros de felicidade pessoal e pelo êxito
da sua vida pública.
Concedo a palavra ao segundo orador
inscrito, o nobre Sr. Senador Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Milton Cabral. (Pausa.)

s. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra !liO nobre Sr. Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Ponte Rlo-Niteról ainda está na ordem do dia. No dia seguinte
à sua Inauguração, compareci a esta tribuna para dar conta do meu entusiasmo
e da minha empolgação, por tudo aquilo
que tive oportunidade de ver e, acho, dificilmente se repetirá por um largo período de tempo.
Cessada a euforia, já agora problemas
surgem, desde a intensidade do tráfego,
no último fim-de-semana, que atingiu
cerca de noventa mil carros, índice este
que o Departamento Nacional de Estradas de R<Jdagem só previa para daqui a
quinze anos. O caos existente em Niterói
é porque, infelizmente, a cidade não se
preparara para esse Impacto; é bem verdade que não se construiu a ponte para
ligação entre as duas cidades. É como
que, por assim dizer, uma estrada sobre
as águas, parte de um programa rodoviário da BR-101, ligando o Sul do Brasil
ao Norte, passando por Niteról, pela região dos lagos, Indo a Vitória, a Salvador,
a Natal e ao extremo Norte do País.
Mas, Sr. Presidente, morador na Capital do Estado, tive o cuidado de apresentar hoje, um projeto, rlglrosamente constitucional, pedindo para que as embarcações, ora pertencentes à Superintendência dos Transportes na Baía de Guanabara não sejam transferidas, como se
diz por ai, para outros pontos do Territóri<J Nacional.
Na proposição por mim apresentada,
procuro alertar as autoridades para di-
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último fim-de-semana, em que os patrulhelros do DNER tiveram que orientar os
motoristas para a antiga Estrada de Contorno da Baía da Guanabara, ou então se
servindo das barcaças da única empresa
que ainda mantém esse serviço de transportes marítimos entre os dois Estados.
Ainda a velocidade dos ventos, que quando chegar a 90 km por hora, como acontece em determinadas épocas do ano, a
ponte poderá, praticamente, ser inutilizada. E mais os acidentes, os incêndios e
as colisões. Fui franco, Sr. Presidente,
nessa hora de apreensões para todo mundo; estou procurando alertar as autoridades para a sabotagem que pode haver
e, até mesmo um ato de loucura - a
sabotagem dos fanáticos ou então dos
lOUC{)S.

Isso, Sr. Presidente, é que me inspirou
a apresentar projeto determinando que
essas embarcações, quer de cargas, quer
de passageiros, passem a constituir acervo do Ministério da Marinha. Esse MInistério, Sr. Presidente, que, em momentos difíceis, esteve presente na Baía da
Guanabara, por ocasiã{) das greves dos
marítimos, antes de 1964. As lanchas ou
barcaças ficavam paralisadas e justamente as conduções da Marinha de
Guerra que permitiram o transporte entre as duas Capitais. Nem sequer se pode
alegar que essas embarcações ficarã.o paralisadas, porque a Marinha dispõe de
várias bases navais e de estabelecimentos
industriais na Baía de Guanabara, não
servidas pela ponte, e, com esse recurso,
bem pode atender às necessidades da
nossa Armada, mas se constituindo numa
frota de reserva para as emergências
que, Sr. Presidente, do fundo do meu
coração, desejo não ocorram.
O Sr. Danton Jobim -

um aparte?

Permite V. Ex.a

O SR. VASCONCELOS TORRES -

prazer.

Com

O Sr. Danton Jobim - Tive ocasião
de saudar o grande acontecimento que
foi, sem dúvida, a Inauguração da ponte
monumental entre as Cidades do Rio de
Janeiro e de Nlteról. Entretanto, frisei
que essa obra seria, sobretudo, uma obra
de natureza turística; Interessaria principalmente ao Turismo, quer Interno, quer
externo. Tenho a impressão de que o
engarrafamento que se verifica na ponte,
presentemente, em certos dias da sema-

na, se deve não apenas àqueles fatores a
que V. Ex.a se refere, com muita razão;
há outro, que seria a natural curiosidade
de cariocas e niteroienses verem, de perto, a obra monumental e apreciarem o
panorama do alto da ponte. Mas causoume espécie a notícia de que, açodadamente, já se cogitava da transferência,
para a Amazônia, de embarcações destinadas ao transporte de cargas e automóveis. Achei que não deveríamos ser,
assim, tão apressados em calcular as conseqüências da implantação daquela obra
d'arte, sem dúvida, magnífica, que nós
não cessamos de louvar. Estava eu, nos
Estados Unidos da América, precisamente na Cidade de São Francisco, quando
se havia inaugurado, há pouco tempo, a
ponte, também monumental, entre aquela cidade e a de Oakland, fronteira a
São Francisco. Nessa ocasião, exercia, no
Estado do Rio de Janeiro, o cargo de
Diretor-Geral de Turismo e interessei-me
vivamente em colher informações sobre
a possibilidade da venda daquelas magníficas barcas que faziam o serviço entre
as duas cidades. Fui Informado, entretanto, de que não se poderia fazer isso
de imediato ou a curto prazo, de vez que
era necessário uma experiência razoavelmente longa, para se verificar se apenas a ponte poderia dar solução ao problema de facilitar o transporte entre
essas duas concentrações urbanas. Agora, creio 'imprescindível que se espere
algum tempo, para verificarmos se são
dispensáveis, realmente, essas barcas ou
barcaças. Concordo, pois, perfeitamente,
com V. Ex.a: esse problema não Interessa apenas, evidentEmente, aos niterolenses, mas também aos cariocas. De
modo que louvo V. Ex.a por levantá-lo,
com esta oportunidade, neste momento
em que há grande euf.oria em torno da
Inauguração, mas que não dispomos,
ainda, de dados suficientes para calcular
os efeitos da ponte sobre o transporte, a
comunicação entre as duas Cidades.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Tomo o aparte de V. Ex.a como o primeiro
voto favorável à proposição que estou endereçando à Mesa, no dia de hoje. O que
estou Intentando é fazer, por Intermédio
da lei, aquilo que poderia ser feito por
um chefe de repartição, menos avisado,
desligado da realidade, transferindo essas
embarcações para a Amazônia, que bem
as merece, precisa aumentar a sua frota
fluvial, bem sei, p{)is conheço, de perto,
aquela Região, mas não está atentando
para esses problemas que estão surgindo.
A ponte, V. Ex.a sabe muito bem, não
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Sul-Norte do País, e vlce-versa. E eu já
avanço: foi tal o sucesso, que eu entendo
que nova ponte tem que ser construída.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse
grande êxito é do Presidente Médlcl e do
Presidente Costa e Silva. Sabe V. Ex.a
que eu fui o autor do projeto, transformado em lei, que deu o nome a essa obra
de "Ponte Presidente Costa e Silva". Ressalto sempre que S. Ex. a já não estava no
rol dos vivos, porque, do contrário, seria
uma bajulação inconveniente, e que não
é do meu feitio. Graças à clarividência
do saudoso Presidente Costa e Silva, a
obra avançou de tal maneira que se tornou Irreversível. E o eminente Chefe do
Governo, o Presidente Méd!cl a tocou
para frente, ao lado da energia dinâmica
do notável Ministro dos Transportes, que
é Mário David Andreazza.
Um túnel terá que ser construído, e
quanto ao programa do METRO, quando
o Governador da Guanabara solicitou
autorização para o empréstimo, tente!
lutar, e apresente! emenda, para que uma
das linhas chegasse ao Gragoatá, no Estado do Rio de Janeiro. Convenceramme, porém, por aqueles processos suasórlos da Lider.ança Parlamentar, que, na
hora, promete, depois se esquece, mas eu
fixe! a posição, deixando assim como que
bem definido um problema que é do meu
conhecimento e que me cumpre defender, Representante que sou do Estado do
Rio e, de certo modo, também da Guanabara, já que as duas Unidades Federadas,
para mim, representam Interesses comuns e devem ter seus problemas resolvidos no plano global, e não particularizado.
Sr. Presidente, espero que esta Idéia
minha sirva, pelo menos, de um alerta.
As barcaças de cargas já foram recolhidas ao depósito, na Enseada de São Lourenço, mas elas bem podem ir para o
Ministério da Marinha. E V. Ex." sabe
que, neste assunto de Marinha, eu tenho
estado, aqui, sempre vigilante. Não digo
um expert, mas, pelo menos, um Senador vigilante, para atender a tudo
aquilo que representa não só os Interesses, mas as responsabilidades da Marinha, justamente na baía onde está situada a Esquadra e há Interesses Inegáveis de segurança nacional.
o projeto está apresentado e eu depreco das Comissões que opinarão sobre

ele e dos meus Pares o apoio indispensável, servindo principalmente a minha
idéia como um brado de alerta, para que
amanhã sejam previstas todas as hipóteses que aqui mencionei, inclusive as da
natureza, as meteorológicas, as pessoais.
E também uma, Sr. Presidente, que não
mencionei no projeto, porque sei que a
ponte foi inugurada, mas as obras complementares continuam a ser feitas, como
as que eles chamam de defensas, ou seja,
os pilares têm uma proteção especial que,
talvez em homenagem ao autor da idéia,
chama-se, também, Duque d'Alba, a impedir, amanhã, que um supel'p'etroleiro
- e, aqui, Deus nos livre e guarde - ou
um navio na área do vão central, navegando a uma velocidade razoável, já que
todo mundo sabe que o vão central é de
aço, venha a causar uma fratura na
•estrutura, Sr. Presidente, que é feita pelo
homem, ou seja, falivel.
Ficam estas idéias como uma advertência, e eu espero que seja ouvido. Sr.
Presidente, eu, que tenho tido tantos
projetas aprovados e tantos outros rejeitados, já hoje começo a vibrar: fui uma
espécie de campeão de inconstitucionalidades. Já disse uma vez: a Comissão de
Constituição e Justiça, onde só tenho
amigos, para projetas de Senador ou
Deputado poderia ter um carimbo: "Inconstitucional": Agora mesmo, estou vendo a minha Idéia do "triplo" para as próximas eleições, rejeitada há pouco tempo
como Inconveniente, ser adotada e será
votada unanlmemte, por todos nós.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES Neste projeto tenho interesse especial e
aguardo que na sua tramitação todos
compreendam os motivos que ditaram
esta minha proposição.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- Devido à falta de energia elétrlca, suspendo a Sessão pelo tempo necessário ao
restabelecimento do serviço.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos
a Sessão é reaberta às 15 horas e 45
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- Restabelecido o serviço de iluminação
no Plenário, declaro reaberta a Sessão.
Continua com a palavra o nobre Sr.
Senador Vasconcelos Torres.
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Concedo, com muita honra, o aparte ao
eminente Vice-Lider do Movimento Democrático Brasileiro, Senador Nelson
Carneiro.
Sr. Nelson Carneiro - O eminente
Senador Vasconcelos Torres acaba de dar
como coisa assente o que se boatejava
nos corredores desta Casa: que se houvera decidido que a próxima eleição teria
o triplo de candidatos para cada uma das
competições. E anunciou que Isso seria
com o aplauso unânim-e ou voto unânime. Quero antecipar que o Movimento
Democrático Brasileiro não aplaude essa
iniciativa e, ainda uma v.ez, será uma lei
contra o Partido minoritário, não servirá
à seleção de valores; ao contrário disso,
servirá para esmagar o Partido minoritário sob o peso do triplo dos candidatos
da ARENA, mais fác-eis de serem reunidos nos diversos escalões da Administração Pública. É possível que essa seja
uma idéia vitoriosa, mas há de ser com
o nosso voto contrário e o nosso protesto.
O

O SR. VASCONCELOS TORRES -

Muito obrigado. Mas V. Ex. há de estar
lembrado destas palavras justamente
quando a luz apagou: "será aprovado
pela unanimidade ... ". Agora, que volta
o sistema de energia ao Senado, completo a frase: "... unanimidade da
ARENA."
Bem compreendo a posição ·política de
v. Ex.a., divergente da proposição que tive
a iniciativa de apresentar e que agora
vai ser adotada pelos meus eminentes
companheiros da Aliança Renovadora
Nacional. Então, esclareço: a falta de luz
me impediu terminasse a frase: unanlmidade da ARENA.
Sr. Presidente, ficam estas palavras de
advertência que entendo devam ser acolhidas pelas nossas autoridades, quer do
Ministério dos Transportes, quer do Ministério da Marinha. Lutei muito, vou
completando o meu 30.0 ano ininterrupto de mandato parlamentar e sempre há
uma linha de coerência a. respeito dessa
situação, aflitiva no passado, de transportes na Baía de Guanabara. Agora,
que o problema felizmente foi resolvido,
apresenta nua.nces outras que, no meu
modo de entender, terão de ser consideradas, porq~e a euforia deve ceder lugar à medltaçao.
Encerro, dizendo que uma dose de cautela e de previdência são indispensáveis,

Indispensavelmente necessárias, para que
tudo corra bem e a Ponte Rlo-Niteról
preencha o seu objetivo, quer rodoviário,
quer turístico.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Cattete Pinheiro - Milton Trindade - José Sarney - Fausto Ca3telo-Branco - Waldemar Alcântara
- Jes.sé Freire - Domíclo Gondlm
- Teotônlo Vilela - Carlos Llndenberg - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton Joblm Carvalho Pinto - Franco Montara
- Emlval Calado - Ney Braga.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- Está esgotada a Hora destinada ao
Expediente.
Antes de passar à Ordem do Dia, solicito ao Sr. 1.0 -Secretárlo que proceda à
leitura de projeto encaminhado à Mesa.
É

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 13, de 1974
Transfere embarcações da S.T.B.G.
para o Ministério da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - As embarcações pertencentes à Superintendência dos Trans~ort_es
na Baía da Guanabara (S.T.B.G.), orgao
subordinado ao Ministério dos Transportes, serão transferidas para o MInistério da Marinha, à medida que forem sendo retiradas do tráfego.
Art. 2.o ...:.. Incorporadas ao patJ:!mônlo
da Marinha de Guerra constltulrao elas
uma trota de reserva para atender a
qualquer eventualidade no transporte
entre Nlteról, Capital do Estado do Rio,
e o Estado da Guanabara.
Art. a.o -Esta Lei será regulamentada dentro de 60 (sessenta) dias, a partir
de sua publicação.
Art. 4.o - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições ao contrário.
Justificação
A euforia da construção da Ponte
Rlo-Niteról não deve Impedir a elabo-
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das embarcações, tanto· de carga quanto
de passageiros, pertencentes à Superintendência dos Transportes na Baía da
Guanabara. A Marinha de Guerra, em
momentos difíceis, sempre esteve presente, pondo suas unidades de superfície a serviço dos usuários que fazem a
travessia entre os dois Estados. Para
mim, a Ponte já é pequena e se deve
pensar em outra ou um túnel, não somente para a ligação entre as duas Cidades, que isso não é a sua finalidade,
mas para atender os objetivos rodoviários que a inspiraram. Uma dose de cautela misturada com previdência é aconselhável. Não se deve pensar só no congestionamento. Há problemas bem mais
sérios, como velocidades de ventos, cerração, acidentes graves, incêndio, e porque não falar a verdade, nesta hora
de tantas apreensões para o mundo inteiro - sabotagem e até loucura. A reserva que se pretende criar é de indiscutível valia. Nem as embarcações ficarão paralisadas, já que a Marinha delas
carece para atender às necessidades de
condução de pessoal para as ilhas onde
mantém bases e estabelecimentos militares.
Sala das Sessões, em 14 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas e de Segurança Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- O projeto que acaba de ser lido vai
à publicação e será despachado às Comissões Competentes.
Foi encaminhado à Mesa outro Proj eto de Lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 14, de 1974
Estende, sem limite de idade, os
benefícios e serviços da Previdência
Social a todos os que exerciam a
atividade de empregado doméstico
na data da publicação da Lei n.0
5. 859, de 11 de dezembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os benefícios e serviços da
Previdência Social estabelecidos na Lei
n. 0 5. 859, de 11 de dezembro de 1972,

são extensivos, sem limite de idade, a
todos os que exerciam a atividade de
empregado doméstico na data da publicação dessa Lei.
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A Lei n.0 5.859, de 11 de dezembro de
1972, assegurou aos empregados domésticos, sem qualquer restrição:
"os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social, na
qualidade de segurados obrigatórios"
- (art. 4. 0 ).
Entretanto, o Decreto n. 0 71.885, de 9
de março de 1973, que regulamentou essa
Lei, estabeleceu, como regra, o limite de
60 anos para filiação dos empregados domésticos à Previdência Social. Aplicou,
assim, ao caso das domésticas, a disposição do Decreto-Lei n.0 710, de 28 de julho de 1969 que em seu artigo 4. 0 , exclui
dos benefícios c serviços gerais da Previdência Social, os que se filiarem ao INPS
após completar 60 anos de idade.
Essa restrição decorreu, a nosso ver,
de uma inexata interpretação do Decreto-Lei n.0 710/69, que foi baixado para
evitar abusos em relação a categorias já
amparadas pela Previdência Social.
De qualquer forma, criou-se uma situação de clamorosa injustiça. Em carta
de grande lucidez e elevado senso social,
que nos dirigiu sobre o assunto, escreve
D. Sarah de Oliveira Ramos:
"Por se tratar de Lei nova, beneficiando toda uma classe, ninguém
que a ela pertença deve ser excluído.
Os empregados das demais classes
sabedoras dessa exigência desde o
início de seu trabalho, só perderiam
esse prazo por negligência. Os empregados domésticos não: não se inscreveram antes no INPS, porque não
tinham condições. Agora que lhes foi
permitido se beneficiarem da Previdência Social, como excluir os que na
data da promulgação da Lei já contavam com 60 anos? É justo, é legal
isto? Não devem ser todos iguais perante a Lei? Justamente os que mais
necessitam de assistência médica e
dentária, assim como da aposentadoria são sumariamente excluídos".
Como se sabe, a implantação da Previdência Social entre nós ocorreu, sem-
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Inicialmente, mediante o Decreto Legislativo n.0 4.682, de 24 de janeiro de
1923 (conhecido como "Lei Eloy Chaves"), com a criação das primeiras Cllxas de Aposentadoria e Pensões, foram
abrangidos os ferroviários.
A seguir, o Decreto Legislativo n.o 5.109,
de 20 de dezembro de 1926, estendeu o regime das Caixas "às empresas de navegação marítima ou fluvial e às de exploração de portos pertencentes à União,
aos Estados e aos Municípios" (§ 1,0 do
art. 1.0 ).
Reformulada, com a Revolução de 1930,
a legislação previdenciária, através do
Decreto n.o 20.465, de 1.0 de outubro de
1931, o sistema passou a englobar "os
serviços públicos de transporte, de luz,
força, telégrafos, telefones, portos, água,
esgotos ou outros que venham a ser considerados como tais, quando explorados
dlretamente pela União, pelos Estados,
Municípios ou por empresas, agrupamentos de empresas ou particulares" (art.
1.0).

No estágio seguinte da evolução de nossa legislação social, a filiação passou a
ser processada exclusivamente em virtude da atividade profissional, em todo o
Território Nacional, qualquer que fosse
a empresa a que pertencesse o empregado.
Surgiram, então, os Institutos de Aposentadoria e Pensões. o IAPM, dos marítimos, de acordo com o Decreto n. 0
22.872, de 29 de junho de 1933; o IAPB,
dos bancários, consoante o Decreto n. 0
20.465, de 9 de julho de 1934; o IAPI,
dos industriários, conforme a Lei n. 0
367, de 31 de dezembro de. 1936; o
IAPETC, dos empregados em transporte
e cargas, segundo o Decreto-Lei n.0 651,
de 26 de agosto de 1938 e, ainda, o IAPC,
dos comerciários, em obediência ao Decreto-Lei n.o 2.122, de 9 de de abril de
1940.
A quase totalidade dos trabalhadores
urbanos ficou assim abrangida pela proteção previdenciária.
E, em todos os casos, desde o ano longínquo de 1923, sempre que a legislação
previdenciár!a brasileira atingiu a determinadas categorias de trabalhadores,
tornando-os segurados obrigatórios, não
houve jamais exclusões por motivo de
idade.

Tal, entretanto, e lamentavelmente,
não ocorreu com relação aos empregados
domésticos.
Conseqüentemente, os domésticos com
60 ou mais anos de idade na época da
promulgação dessa Lei, embora obrigados
a contribuir para o INPS, ficaram privados do direito à percepção de auxílios
e aposentadorias, qualquer que fosse o
seu tempo de serviço.
Tal discriminação, ostensivamente anti-social, injusta e mesmo desumana, não
deve, nem pode prevalecer.
Estas, as razões que inspiraram a formulação do presente projeto, que haverá
de sensibilizar, sem dúvida, os Parlamentares que Irão apreciá-lo e de cujo voto
depende sua transformação em Lei.
Sala das Sessões, em 14 de março de
1974. -Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 5.859,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Ao empregado doméstico,
assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa· à pessoa ou à
família no âmbito residencial destas,
aplica-se o disposto nesta Lei.
Art. 2.0 - Para admissão ao emprego
deverá o empregado doméstico apresentar:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - Atestado de boa conduta;
III - Atestado de saúde, a critério do
empregador.
Art. 3.0 - O empregado doméstico terá
direito a férias anuais remuneradas de
20 (vinte) dias úteis após cada período
de 12 (doze) meses de trabalho, prestado
à mesma pessoa ou família.
Art. 4. 0 - Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e ser-
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Social, na qualidade de segurados obrigatórios.
Art. s.o - Os recursos para o custeio
do plano de prestações provirão das
contribuições abaixo, a serem recolhidas
pelo empregador até o último dia do
mês seguinte àquele a que se referirem e
incidentes sobre o valor do salário mínimo da região:
I - 8% (oito por cento) do empregador;
II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico.
Parágrafo único - A falta do recolhimento, na época própria das contribuições previstas neste artigo sujeitará
o responsável ao pagamento do juro moratório de 1% (um por cento) ao mês,
além da multa variável de 10% (dez por
cento) a 50% (cinqüenta por cento) do
valor do débito.
Art. 6.0 - Não serão devidas quaisquer
das contribuições discriminadas no s
itens II a VII da Tabela constante do
art. 3.0 do Decreto n.0 60.466, de 14 de
março de 1967.
Art. "/,0 - Esta Lei será regulamentada
no prazo de 90 <noventa) dias, vigorando 30 (trinta) dias após a publicação
do seu regulamento.
Art. 8.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da República. - EMíLIO G. MÉDICI - Júlio
Barata.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- A proposição que acaba de ser lida
pelo Sr. 1.0 -Secretário vai à publicação
e será remetida às Comissões competentes.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 5, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos

Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo
do Excelentíssimo Senhor Senador
Paulo Torres, "A Ponte, do Império
à Revolução de 64", publicado no
O Fluminense, em 4 de março de
1974.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pa.usa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição requerida.

ARTIGO DE AUTORIA DO SENHOR SENADOR
PAULO TORRES, INTITULADO A PONTE, DO
IMP~IO A REVOLUÇAO DE 64, PUBLICA·
DO NO "O FLUMINENSE", QUE SE PUBLICA
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N. 0 5/74,
DE AUTORIA DO SENHOR SENADOR VASCONCElOS TORRES.
A PONTE, DO IMPJ!:RIO A
REVOLUÇAO DE 64
Paulo Torres
Presidente do Senado Federal
A Ponte Rlo-Niterói sempre foi sonho de cariocas e fluminenses. Lembrome bem que, em 1965, foi exibido nos
cinemas do Estado do Rio e da Guanabara um filme que teve para mim significado especial. Refiro-me ao Noivado
dos Cem Anos, excelente documentário
que se reportava às providências do
Imperador, determinando se tornasse
efetiva a ligação contínua das duas
grandes Províncias.

Entusiasmado com aquele vivo retrospecto da iniciativa imperial e sentindo,
muito de perto, como Governador, a. necessidade imperiosa dessa ligação, que
já motivara, em 1875, a determinação de
um Decreto Imperial, procurei, de imediato, o ínclito Marechal Castello Branco, então Presidente da República, e
com ele conversei sobre o a.ssunto, sentindo-lhe o entusiasmo pela solução do
problema, através de providências imediatas que tomou, inclusive autorizando-me a procurar Imediatamente o eminente Marechal Juarez Távora, então
Ministro da VIação e Obras Públicas, com
quem entrei em entendimento e se deixou empolgar pelo assunto, dada a relevância da obra.
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comissão formada de representantes do
Ministério da Viação e Obras Públicas,
das Forças Armadas e dos Governos Estaduais interessados na construção de
tão grande empreendimento. E não seria justo esquecer, nessa comissão, o nome do Deputado Rosendo de Souza, à
época diretor do DER-RJ, que nela representou o Estado do Rio, e a cujo trabalho honesto, criterioso e decidido,
muito se deve na realização de trabalho
de tão grande envergadura.
Vieram os estudos, longos e demorados, visando ao sentido funcional arquitetônico e de segurança da obra. Debateu-se, inicialmente, a conveniência de
ser a ligação realizada em forma de
túnel, para evitar possíveis dificuldades
futuras ao tráfego na Baía da Guanabara, mas prevaleceu a idéia da Ponte,
que esse grande brasileiro, o Ministro
Mário Andreazza, entrega, agora, ao tráfego, num esforço que honra a engenharia nacional e a continuidade revolucionária dos Governos Castello Branco,
Costa e Silva e Garrastazu Médici, que
vai ter o júbilo cívico de vé-la concluída, com os merecidos aplausos de toda
a Nação.
Certo é que a Ponte Presidente Costa
e Silva aí está, consubstanciando uma
velha aspiração do Império, mas objetivada pela Revolução de 1964, na dinâm)ca de Castello Branco, na compreensao
de Costa e Silva e na firme determinação do Presidente Médici, os quais, como já tenho salientado, em outras ocasiões, são credores da estima e do respeito da Pátria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos)
Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento n.O 7, de 1974, de autoria do Senhor Senador Benjamin
Farah solicitando a transcrição, nos
Anais ' do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Marechal
Odílio Denys, quando da outorga que
lhe foi feita do título de Cidadão Honorário de Barra Mansa, Estado do
Rio.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição requerida.

DISCURSO PROFERIDO PElO MARECHAl ODI·
liO DENYS, QUANDO DA OUTORGA A SUA
EXCEl~NCIA DO TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BARRA MANSA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, QUE SE PUBliCA NOS
TERMOS DO REQUERIMENTO N. 0 7/74, DE
AUTORIA DO SENHOR SENADOR BENJAMIN
FARAH.
"Sr. Prefeito
Sr. Presidente da Câmara Municipal
Srs. Vereadores
D.D. Autoridades
.Sras. e Srs.
Prezados amigos
Atraído pela generosidade dos meus
coestaduanos de Barra Mansa, aqui me
encontro para agradecer, de alma reconhecida, o honroso título de cidadão honorário e a medalha do Barão de Ayruoca, que os poderes deste Município
resolveram me conferir.
Nascido em Pádua, cultivando com enternecimento e carinho um grande afeto
por todos os recantos do nosso Estado,
a vossa bondade toma ainda mais sólidos os laços que já me prendiam a estes
hospitaleiros horizontes.
A presença perene da terra natal no
coração humano é, sem nenhuma dúvida,
um dos sentimentos que melhor caracterizam a nossa própria condição de seres racionais; e essa presença se estende
e se amplia aos lugares da mesma formação, em que existem aspectos comuns.
E esse traço de afinidade que temos
é o nosso velho Paraíba, a quem reverenciamos, como elo indestrutível do privilegiado vale fluminense, que o guardará eternamente por ser a melhor dádiva que o· Criador lhe deu.
Vale abençoado em que as gerações se
sucedem predestinadas a produzir riquezas para o Brasil. É o vale fértil, cujas
lavouras foram o alicerce da economia
do Império, com as grandes despesas que
teve de fazer nas guerras do Sul e que,
na República, com suas fábricas e usinas
conquistou um lugar de destaque na
vanguarda do desenvolvimento que está
engrandecendo o País.
Deus ao localizar o Paraíba do Sul deulhe a ingente missão de atender grande
região de crescente importância; assim,
hoje, gerando energia, irrigando suas
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populações, mantém-se o mesmo manancial imponente e altaneiro, orgulho de
nossa gente.
Barra Mansa, vibrante, no ritmo acelerado do trabalho, da atividade atual,
não se esquece de cultuar seu passado
remoto em que foi escolhida como pouso preferido pelos tropeiros, vindos do
interior de Minas, S. Paulo e mesmo de
Goiás; vida rude de pioneiros que enfrentaram serranias, em trilhos cheios
de atoleiros, pelas matas e outros acidentes de terreno, trazendo ouro para o
Reino e levando mercadorias para lugares distantes, que iam send·o desbravados pelos valentes bandeirantes.
Depois dessa primitiva e heróica fase,
viveu a outra, proporcionada pelo arrojo do Capitão Palheta, na Guiana
Francesa; e o café vindo do Pará para a
Guanabara, cultivado primeiramente no
Morro de Santo Antonio, passou para a
Serra da Tijuca e Sertão Carioca, varou
a Serra do Mar e teve um notável período áureo neste Sul do Estado, nas culturas imensas de numerosas fazendas.
A visão e a determinação do homem
providencial que foi o Barão de Ayruoca aqui firmou o marco inicial desse empório tão importante para o Brasil.
Custódio Ferreira Leite será eternamente lembrado nestas paragens, que
soube tão bem escolher como pioneiro.
Honrando a visão e a coragem dos que,
em tempos idos, aqui se fixaram, está
ai esse esplendido parque, arrolando entre suas indústrias as siderúrgicas, metalúrgicas, alimentícias, de transformação, para não falar de outros que continuadamente aí vão se estabelecendo.
E é essa mesma Barra Mansa, padrão
de dignididade e de capacidade realizadora da nossa gente, que hoje me entrega o título de Cidadão Honorário e a Medalha do Benemérito Barão de Ayruoca,
para assim me distinguir com a sua generosidade e me envolver com o brilho
de suas belas tradições.
Interpreto o vosso gesto como benevolência ao coestaduano e uma singular
homenagem ao velho soldado que no fim
de uma longa carreira, em idade avançada não hesitou um só momento, na
glori·osa jornada de 31 de Março de 1964,
em marchar, ombro a ombro com os que
se dispuseram a lutar e morrer, corren-

do o mesmo risco, para manter os ideais
cristãos sob cuja égide formamos o nosso coração e o nosso espírito.
Sr. Prefeito Feres Osrraia Nader - Presidente do Conselho da Medalha do Mérito Barão de Ayruoca.
Sr. Presidente da Câmara dos Vereadores de Barra Mansa.
Srs. Vereadores.
Recebei também meus agradecimentos
pelas palavras do vosso orador, que bondosamente enalteceu os meus serviços
ao País.
Por ocasião da crise político-mllltar de
1961, os Ministros Militares, Almirante
Heck, da Marinha, Brigadeiro Moss, da
Aeronáutica e eu, da Guerra, alertamos a
Nação, em Manifesto, para os perigos que
ela iria correr; esse Manifesto seria a
verdadeira origem da Revolução, pelas
previsões que apontava e que se verificaram.
A solução política dada à crise foi
anulada com o plebiscito antecipado e o
Governo pôde marchar para seu objetivo, que era o regimem sindical.
Com o decorrer do tempo o povo brasileiro ficou alarmado com os acontecimentos, francamente subversivos e ansiosamente esperava por uma intervenção
das Forças Armadas.
Vi que era preciso agir pelas armas e
que assim interpretava o sentimento dos
verdadeiros patriotas predominantes no
País; essa compreensão é que me deu
forças para tomar a lnlclativa de agir
para fazer começar Movimento Revolucionário, depois de o ter planejado e de
empreender a articulação de companheiros que estavam dispostos a lutar em
defesa da democracia ameaçada. As Forças Armadas corresponderam unidas aos
anseios do povo e unidas se manterão em
defesa do regimem democrático braslleiro.
Tendo o· Movimento Revolucionário
começado no Estado de Minas Gerais,
no dia 31 de Março de 1964, às 6 horas
da manhã, quero fazer aqui menção especial ao patriotismo dos civis e mllltares que nele, ali , tomaram parte e realçar as a ti tudes de firmeza, patriotismo
e coragem do General Mourão Filho, do
General Carlos Luiz Guedes, do General
Antonio Carlos da Silva Murlcy e do
Coronel José Geraldo, principais coman-
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E nesta hora a justiça Impõe que seja
lembrado o notável espírito de decisão,
bem como o patriotismo e a clarividência de um estadista, que, depois de examinar comigo a situação politica do Pais,
em 28 de março daquele ano, em Juiz de
Fora, tomou providências decisivas de
cooperação total ao plano revolucionário que propus, para entrar em execução
imediata, tornando-se um Benemérito da
Pátria por ter assim possibilitado, como
Governador e Chefe civil, a Irrupção do
movimento em seu grande Estado, no
memorável dia 31 de Março - o Senador Dr. Magalhães Pinto.
Sinto-me desvanecido com as presenças de todos que aqui se acham, dos bons
amigos e distintas autoridades, que vieram, muitos de longe, dar maior realce
a esta solenidade, tão grata ao meu coração. Agradeço sensibilizado esse comparecimento, que além de denotar a amizade e atenção com que me distinguem,
considero, também, uma demonstração
de Identidade de sentimentos, de solidariedade e devotamento à nossa sacrossanta causa, cuja vitória em 31 de Março de 1964, constituiu um verdadeiro plebiscito antlcomunlsta e foi origem de esclarecidos governos que já deram ao País
um decênio de segurança, tranqüllldade
e progresso.
Essa prosperidade tem causado admiração e inspirado maior confiança no
mundo inteiro. Com o novo Governo do
General Ernesto Ge!sel que assumirá no
dia 15 deste mês, continuará o Brasil a
caminhar com o mesmo ritmo de trabalho para atingir, dentro de pouco tempo,
o nível das grandes nações.
Multo obrigado a todos."
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- Não há mais matéria a ser discutida
ou votada, constante da Ordem do Dia.
Há, contudo, oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Lei n.0 5. 859, de
11 de dezembro de 1972, assegurou aos
empregados domésticos, sem qualquer
restrição:
"os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social, na
qualidade de segurados obrigatórios"
- (art. 4. 0 ).

Entretanto, o Decreto n.o 71.885, de 9
de março de 1973, que regulamentou essa
Lei, estabeleceu, como regra, o limite de
60 anos para filiação dos empregados domésticos à Previdência Social. Excluiu,
assim, dos benefícios da Lei, empregados
com 10, 20 e até 30 anos de trabalho
que tivessem mais de 60 anos de idade.
Aplicou, assim, ao caso das domésticas, a disposição do Decreto-Lei n.0 710,
de 28 de julho de 1969 que, em seu art.
4. 0 , exclui dos benefícios e serviços gerais da Previdência Social os que se filiaram ao INPS após completar 60 anos
de idade.
Essa restrição imposta pelo regulamento decorreu, a nosso ver, de uma inexata
Interpretação do Decreto-Lei n.o 710/69,
que foi baixado para evitar abusos em
relaçã·o a categorias já amparadas pela
Previdência Social.
O Interessado teria tido oportunidade
de inscrever-se e não o fez até atingir
essa idade. Criou-se, de qualquer maneira, uma situação de clamorosa Injustiça.
Em carta de grande lucidez e elevado
senso social, que nos dirigiu D. Sarah
de Oliveira Ramos, uma dona de casa
de S. Paulo, diz o seguinte:
"Por se tratar de lei nova, beneficiando toda uma classe, ninguém
que a ela pertença deve ser excluído. Os empregados das demais classes, sabedores dessa exigência desde
o Início de seu trabalho, só perderiam esse direito ou esse prazo por
negligência. Empregados domésticos,
não: não se inscreveram antes no
INPS, porque não tinham condições,
não havia lei que o determinasse.
Agora que lhes foi permitido se beneficiarem da Previdência Social,
como excluir os que, na data da
promulgação dru Lei, já contavam
com 60 anos? É justo, é legal isto?
Não devem ser todos iguais perante
a Lei? Justamente os que mais necessitam de assistência médica e
dentária, assim como da aposentadoria, são sumariamente excluídos."
Essa carta nos levou ao exame da matéria e verificamos que as implantação
da Previdência Social, entre nós, ocorreu sempre através de sua aplicação por
categorias profissionais, progressivamente, e nunca com a exclusão de Idade.
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1923 (conhecido como "Lei E1oy Chaves"), com a criação das primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões, foram
abrangidos os ferroviários.
A seguir, o Decreto Legislativo número 5.109, de 20 de dezembro de 1926 estendeu o regime das Caixas "às empresas de navegação marítima ou fluvial e
às de exploração de portos pertencentes
à União, aos Estados e aos Municípios"
( § 1.0 do art. 1.0).
Reformulada, com a Revolução de 1930,
a legislação previdenciária, através do
Decreto n.o 20.465, de 1.0 de outubro de
1931, o sistema passou a englobar "os
serviços públicos de transportes, de luz,
força, telégrafos, telefones, portos, água,
esgotos ou outros que venham a ser considerados como tais, quando explorados
diretamente pela União, pelos Estados,
Municípios ou por empresas, agrupamentos de empresas ou particulares" (art.
1,0).

No estágio seguinte da evolução de
nossa legislação social, a filiação passou
a ser processada não mais em relação à
empresa, mas exclusivamente em virtude
do tipo da atividade profissional, em todo o Território Nacional, qualquer que
fosse a empresa a que pertencesse o empregado.
Surgiram, então, os Institutos de Aposentadoria e Pensões. O IAPM, dos marítimos, de acordo com o Decreto número 22.872, de 29 de junho de 1933; o
IAPB, dos bancários, consoante o Decreto n. 0 20.465, de 9 de julho de 1934; o
IAPI, dos industriários, conforme a Lei
n.0 367, de 31 de dezembro de 1936; o
IAPETC, dos empregados em transporte
e cargas, segundo o Decreto-Lei n. 0 651,
de 26 de agosto de 1938 e, ainda, o IAPC,
dos comerciários, em obediência ao Decreto-Lei n. 0 2 .122, de 9 de abril de 1940.
A quase totalidade dos trabalhadores
urbanos ficou assim abrangida pela proteção previdenciária.
E, note-se em todos os casos, desde o
ano longínquo de 1923, sempre que a
legislação prevldenciária brasileira atingiu a determinadas categorias de trabalhadores, tornando-os segurados obrigatórios, não houve jamais exclusões por
motivo de idade.

Tal, entretanto, e lamentavelmente,
não ocorreu com relação aos empregados
domésticos.
Conseqüentemente, os dromésticos com
60 ou mais anos de Idade na época da
promulgação dessa Lei, embora obrigados a contribuir para o INPS, ficaram
privados do direito à percepção de auxílios e aposen tadorlas, qualquer que fosse o seu tempo de serviço.
Tal discriminação, ostensivamente ant!-social, injusta e mesmo desumana, não
deve nem pode prevalecer.
Para corrigir essa inj ust!ça, encaminhamos à Mesa o Projeto lido na Hora
do Expediente. Ele estende, sem limite de
idade, os benefícios e serviços da Previdência Social a todos · que exerciam a
at!vidade de empregado doméstico na
data da publicação da Lei n.O . 859, de 11
de dezembro de 1972.
Por esta fundamentação de rigorosa
justiça, temos a certeza de que o Projeto
haverá de sensibilizar, sem dúvida, os
Parlamentares, que irão apreciá-lo e de
cujo voto depende a sua transformação
em lei. Será um passo para completar a
obra de justiça representada pela extensão da Previdência Social à categoria
dos empregados domésticos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
-- Concedo a palavra ao nobre Senador
José Lindoso. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO -- (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores tive a honra de apresentar a
esta Casa o Projeto de Lei n.0 95, de
1973, que torna obrigatória a condenação
da parte vencida, nos honorários do advogado do vencedor nas reclamações trabalhistas.
O Senado, acompanhando parecer da
douta Comissão de Constituiçã·o e Justiça, aprovou o Projeto e o enviou à Câmara dos Deputados.
Nesta oportunidade, estou recebendo,
Sr. Presidente, do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil, uma Indicação do Conselheiro Eugênio Roberto
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aprovado, dando a solidariedade daquele
sodalíclo à minha proposição.
Nestes termos, Sr. Presidente, como
contribuição ao estudo da matéria que
possivelmente voltará ao exame desta
Casa, se a Câmara dos Deputados houver de emendá-lo, pediria que constasse
da ata a íntegra desse parecer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
"ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL
Seção do Estado da Guanabara
Rio de Janeiro, 6 de março de 1974.
N. 0 -69/A

Ref. Proc. A/004701/73
Excelência.
Tenho a honra de remeter a V. Ex.a
Cópia da Indicação apresentada pelo
Conselheiro Eugênio Roberto Haddock
Lobo, referente ao Projeto de Lei número 95/73, bem como dos pareceres apresentados pelo autor da Indicação e pelo
Conselheiro Antonio Cláudio Lima VIeira.
Na oportunidade, apresento a V. Ex.a
os protestos da mais alta estima e distinta consideração. - Alvaro Leite Guimarães, Presidente.
INDICAÇAO
Considerando que constitui velha reivindicação da classe a consagração do
princípio da sucumbência que determina que, nas condenações em ações trabalhistas, se Insira verba de honorários
de advogado em prol da parte vencedora.
Considerando que essa reivindicação se
afina com o a tua! estágio da legislação
trabalhista, pois que o empreg.a conta
com assistência jurídica gratuita por
parte dos seus Sindicatos de Classe, sendo-lhe lícito associar-se a essas entidades para gozar desse favor mesmo quando perceba mais do que o dobro do salário mínimo (Lei n.o . 584/70, art. 14,
combinada com o art. 513 da CLT), o que
afasta o argumento paternalista de repulsa o mencionado princípio de que, se

condenado o empregado, não disporia de
recursos para arcar com despesas desse
pprte e põe por terra a ~esval!osa alegaçao de que, a condenaçao de honorários
advocatícios constituiria uma restrição ao
direi to de postulação na Justiça do Trabalho para os economicamente fracos.
Proponho que seja oficiado ao Presidente da Câmara dos Deputados e do Se~ado recomendando a aprovação do ProJeto de Lei n. 0 95, que trata da matéria
bem como ao dl!1gente Deputado I!dél!o
Martins para que defenda a citada aprovação e remeta cópia da Lei a esta Seccional.
Em 13-12-73. Lobo.

Eugenio R. Haddock

A proposição, de autoria do eminente
Conselheiro Eugênio R. Haddock Lobo de
apoio ao Projeto n. 0 95/73, do Sena'dor
Nelson Carneiro, estabelecendo o princípio da sucumbência nos pleitos trabalhistas, em matéria de honorários de advogado, suscita oportunidade para exame do exercício da advocacia na Justiça
do Trabalho.
A extensão do princípio da sucumbêncla aos pleitos trabalhistas, põe de realce temas que transbordam do campo
ocupado pelas prerrogativas dos advogados, para atingir áreas sócio-jurídicas.

Vale dizer, em outras palavras, que o
exame de legislador há de compreender
toda a realidade nacional, no que concerne aos motivos que levaram à criação, nos idos de 1943, da Justiça do Trabalho.
O ponto que se questiona em primeiro
lugar é se a Introdução do princípio da
sucumbência em honorários de advogado
nas reclamações, no atual estágio da legislação do trabalho, constituiria uma
limitação do direito do empregado de pedir a prestação jurisdicional especializada. É necessário examinar a validade
do argumento de que os empregados,
contando com assistência judiciária gratuita dos sindicatos, aos quais eles devem
acorrer para gozar das vantagens correspondentes à sindicalização, não seriam, ao cabo, prejudicados com os riscos que traz a sucumbência.
Por outro lado, argui-se também que
o acionamen to do aparelho j udlcial pelo
empregado, desacompanhado de um técnico em direito do trabalho, não se afina
com o atual estágio da legislação do tra-
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balho. Não é tarefa do magistério na
Justiça do Trabalho suprir as lacunas e
deficiências do leigo que ai postula.
Outro ponto surge dos debates, dizendo respeito ao principio da igualdade
dos litigantes, na formação e no decurso
da demanda. Levantam-no, principalmente, as correntes contrárias ao projeto Nelson Carneiro.
Pode-se dizer, hoje, que a linha de
evolução da legislação do trabalho atingiu a um ponto que torna desnecessária
e mesmo obsoleta a conotação paternalista que f.oi seu traço marcante até agora? As circunstâncias sociais teriam
mudado de tal forma, que já não se justifica o tratamento especial que o empregado tem no complexo legal posto em
aplicação pela Justiça do Trabalho?
O princípio jurídico da igualdade, repousando sobre ·O pressuposto da igualdade das circunstâncias, nada impede
sua inteira prevalência, atualmente, no
campo das l'elações do trabalho, no qual
as deficiências do empregado estão supridas por seus sindicatos.
Se, no dizer de Bldart Campos, toda
vez que a liberdade de contratar do empregador conflita com a liberdade contra a opressão do empregado, esta última deve prevalecer, porque assim exige
um ordenamento social justo, hoje, em
face da alegada igualdade de circunstâncias, o princípio estaria perempto.
Discordamos, corn a maior venia de
uma consideração do problema do 'trabalho posto sob ângulo que nos parece
exageradamente otimista, ·ainda que reconheça premente a necessidade de urna
colocação melhor do problema que ora
nos preocupa.
A nós nos afigura que a linha evolutiva do Direito do Trabalho, desenvolveu-se ern direções outras que as previstas há dois decênios, ocorrendo, ainda
hoje, porém, os fatores de desigualdade
que impuseram a criação de urna justiça especializada, com o fito de harmonizar os conflitos do trabalho.
Depois de notar que no estudo das
fontes reais do Direito do Trabalho caise nurn ponto limítrofe entre a ciência
jurídica e a sociologia, Mozart V. Russomano acrescenta ser impossível nas sociedades capitalistas puras, nas quais
o poder é assenhoreado pelas classes que

detêm o capital, a igualação do empregado ao empregador. Conclui o mestre:
"A Lei trabalhista tenta, então, um
desnivelamento jurídico, de proteção
ao empvegado, a fim de que se igualem pela força irresistível da Lei,
aqueles que são. desiguais pela força
da fortuna" - Fontes do Direito do
Trabalho in Revista do Trabalho,
set. 1948, pág, 5.
José Ribeiro de Castro Filho, em sua
valiosa obra, de 1942, Direito Judiciário
do Trabalho, chamou a atenção para o
fato de que a Justiça do Trabalho foi
criada, sobretudo, para soluc;ão dos_ conflitos económicos e para isso dispoe de
complexo de poderes especiais. Dizia o
nosso batonier de hoje: "Não fosse a
coexistência desses dissídios no terreno
obreiro e seria desnecessária a críac;ão
de tribunais especiais. Pequenas modificações no judiciário comum seriam bastantes para solucionar as contendas de
natureza puramente jurídica e estaria
o proletário resguardado suficientemente" -. Ob. cit. pág. 193.
Em desprentensioso artigo de doutrina, estampado na Revista do Trabalho,
número de setembro de 1948, fizemos
algumas observações sobre a evolução do
direito do trabalho. Dissemos, naquela
oportunidade, que o contrato individual
d·o trabalho, criando uma série de conflitos, alguns ineXpressivos, prejudiciais
ao interesse coletivo, é característico
daquele estágio primário da legislação do
trabalho em que avulta o protecionismo
estatal. Buscamos, então, a opinião abalizada de Cabanellas de que o contrato
individual do trabalho não resolve o
problema social, sendo fórmula em desuso a ser substituída pelo contrato
colet!vo do trabalho, no qual forças situadas no mesmo plano discutem em
igualdade de condições as normas que,
num ramo do trabalho e em determinada
localidade, deverão disciplinar as relações entre trabalhadores e patrões.
O nosso entendimento, nos idos de
1948, corno agora, l'epudia o fortalecimento do contrato individual do trabalho
como forma larvada de impedir o estabelecimento de uma ordem social justa,
fundada na livre contratação coletiva,
por sindicatos fortes e realmente representativos da vontade das classes. E não
há porque mudar a conclusão de 1948:
"O aparelho judicial do Estado somente
deve funcionar .em caráter supletivo,
consoante a revelha lição."
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está a desafiar qualquer oposição válida:
fortaleceram-se os sindicatos como órgãos representativos da clase, de 1948
para cá? Deixaram eles de ser meras
repartições públicas, onde a vontade do
Governo é a única Lei, como recriminávamos em 1948?
Constatada a involução sindical, o que
se vê é que aquele fim socializante que era próprio à legislação do trabalho;
nunca ela deixará de o ter como seu fim
último - cé buscado, na atualidade, por
vias legislativas. Estas deixam a completo esquecimento a contratação coletiva por sindicatos fortes, como via de
igualação j urídlca. Falhou a previsão de
1948.
A conclusão a que chegamos é a que
o estágio primário do Direito do Trabalho, seja o contrato individual do trabalho, ainda hoje prepondera no campo
da ~;elação obreira.
Não se justifica, em face da realística
conclusão, que se quebre o apontado
desnivelamento jurídico das partes, verdadeiro substratum sociológico da Lei
do trabalho e que, por outro lado, se
desvincule a Justiça do Trabalho e seu
processo das características originais,
assim magnificamente resumidas por
Arnaldo Sussekind:
"Na verdade, para que se -torne efetlva a protecão ao trabalho e ao
trabalhador, faz-se mister, tanto nos
conflitos coletivos como nos individuais, que eles sejam processados e
julgados à luz das regras peculiares
à jurisdição do trabalho. O objeto
das reclamações operárias exige rapidez processual, maior intervenção
do julgador, gratuidade de procedimentos. A Justiça Social só pode ser
alcançada com a Igualdade das partes perante o aplicador da norma
jurídi·ca; se, na realidade, essas partes constituem forças dessemelhantes, torna-se imprescindível a Instituição de um privilégio de foro para
que o fraco seja nivelado ao forte
na disputa do seu direito". Manual
da Justiça do Trabalho, pág. 316, ed.
1944.
José Ribeiro de Castr.o Filho, na notável obra antes citada, depois de transcrever esta decisão:
"A Justiça do Trabalho, do mesmo
modo que a Justiça Militar, tem

um sentido, um espírito e um critério fundamentalmente distintos da
Justiça comum. Na solução dos dlssídios, compete-lhe, precipuamente,
ter em vista os interreses públicos,
para salvaguarda dos quais ela foi
criada. Resolver os dissídios trabalhistas com o critério puramente
jurídico, que é da essência da Justiça comum, tendo em vista apenas os
direitos individuais, seria desconhecer os graves interesses públicos que
determinam a criação dessa Justiça
toda especial. Na solução- dos casos
pessoais, não se poderá perder de
vista o sentido social, pois, assim
como a Justiça Militar resguarda os
graves interesses da defesa nacional
e da disciplina militar, do mesmo
modo a Justiça do Trabalho precisa
salvaguardar os interesses gravissimos da paz e da disciplina sociais.
(6.a Junta de C. e Julgamento do
Distrito Federal, 17 de dezembro de
1941, in Jurisprudência, vol. VI, pág.
220) ," apud ob. vit. pág. 350. traz à
colação estes julgados de alta expressividade e permanente cabimento:
"A humanização do direito é o critério peculiar da Justiça do Trabalho.
Ou a Justiça do Trabalho defende
decididamente o seu espírito e a razão de ser de sua existência como
Justiça Especial, ou fracassará e:q~
sua missão, tornando-se, quanto a
essência, um departamento especializado da Justiça comum." (6.a Junta do Distrito F1ederal, ln "Diário
Oficial" de 5 de junho de 1942, pág.
1. 024)"
••••• o • o o • o ••• o o :
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"Os Tribunais trabalhistas têm o dever, nas suas funções tutelares, de
amparar as condições pessoais dos
litigantes". (Conselho Regional do
Trabalho do Distrito Federal, in
"Diário Oficial", 19-6-42, pág. 1.075".
Apontando os pontos de afinidade e de
divergência entre os dois processos, forte em Nicola Jaeger, José Ribeiro de
Castro Filho acentuava que as normas
do processo ordinário ao se~em aplicadas, quando necessário, ao processo trabalhista, devem ser tomadas não de
acordo com o espírito daquele, mas segundo o sentido deste.
Outra não era a nossa preocupação temática, coemo se vê em artigo de doutri-

•
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à força expansiva do Direito do Trabalho
a penetrar no campo do Direito Civil e
Comercial. E denunciávamos o que então chamamos de corrente inversa, isto
é, a tendência de socorrer-se do direito
comum na solução dos confl!tos do trabalho. Lembramos CAPITANT, qÜando
disse que na interpretação do direito social deve temperar-se o espírito do jurista com algumas gotas do espírito social.
O que vem acontecendo, porém é
justamente o contrário. Aos poucos a
Justiça do Trabalho, mercê de um inex~Iicável e infundado desprezo às suas
límpidas, altas e enobrecedoras idéiasforças, perde aquele conteúdo especial
pelejando seus magistrados num inglório
trabalho de igualação com as linhas infor~adoras. do ,Processo comum. Este,
porem - ai esta o novo Código do Processo C~vil para, ainda parcialmente, nos
dar razao - assimila aos poucos, os institutos da processualística do trabalho
A conciliação com o comparecimentO
pes~oal das partes, a citação por carta,
a liberdade na produção de prova são
pontos em que se firma no novo dipÍoma
legal a benéfica influência do processo
do trabalho sobre o comum.

A linha _de argumentação que vimos
seg?indo nao pode ser acoimada de saudosista, tampouco de desatualizada.

Pelo contrário, recentes e autorizados
Pt;o':Juncialll:entos a apóiam. No Seminano de. pueito do Trabalho, real!zado
em Bras1lla,. em 27 de novembro de 1972,
sob_ os ausp1cios da Comissão de Legislaçao Social da Câmara dos Deputados
sob o item II - Direito Processual do
T_!abalho! n.o 2, aprovou-se recomendaçao, verbLS:
"O caráter tutelar do Direito do Trabalho há de refletir-se no processo
do Trabalho, na medida em que
atendendo à posição desigual do tra:
balhador frente ao empregador, se
pretenda obter a igualdade das partes no processo" - LTR. - janeiro
1973, pág. 37/23.
José Martins Catharino, nome aureolado da ciência j uríd!ca trabalhista, em
conferência pronunciada naquele Seminário, traçando o quadro da reforma da
CLT, tez referência especial ao princípio
do tratamento jurídico desigual para
compensar desigualdade econômica, co-

mo alicerce e propulsor do Direito do
Trabalho CLTR., 37/34).
E não deixou Cathar!no de mencionar
a irrealidade da lei. Diz ele, com Inteira
propr!edad·e ao nosso tema que uma
norma trabalhista, rígida e protetora em
excesso, pode atuar como navalha: afiada demais, vira o fio e corta mal.
É o que aconteceria se, no momento,
o projeto do ilustrado Senador Nelson
Carneiro, instituindo no processo trabalhista o princípio da sucumbênc!a em honorários de advogado, viesse a ser transformado em Lei.

Na prática, o perigo de arcar com os
ônus dos honorários levaria os reclamantes a propugnarem sem assistência do
advogado ou conduziria a esta conseqü~nc!a indesejada: o.s sindicatos passariam a ter o monopolio do patrocínio
pois que, ainda que omitido no projetÓ
Nelson Carneiro, a responsab!lidade do
sindicato .na co;:.denação ao pagamento
de honorar!os nao poderia deixar de ser
contemplada, de forma expressa, na Lei.
Vale dizer, então, que tornar Lei o
princípio da sucumbência, antes que passe a integrar a processualística do trabalho, a obrigatoriedade de as partes serem
assistidas por advogado naquele pretório,
constituiria uma ·perigosa alteração no
processo evolutivo da prestação jurisdicional trabalhista.
O que se quer e se reivindica é o patrocínio obrigatório por advogado na Justiça do Trabalho, e tal foi a recomendação do Seminário da Câmara dos Deputados, já referido, item II, 4, e. É o ponto
que exige atendimento prioritário.

Parece-:n,os que a reivindicação da
classe, de que se trata, poderá tornar-se
realidade desde que fique preservada a
característica maior da Justiça do Trabalho como veículo de harmonização entre as duas f·orças de produção cap!talística: o capital e o trabalho.
O projeto de regulamentação das controvérsias do trabalho, 1971, aprovado pelo Parlamento italiano, enfatiza a conciliação das partes perante as ComisSões
de Conciliação, !ntersind!cais·, patrocinadas pela autoridade do trabalho (Departamento Provincial do Trabalho).
No início de nossa. carreira forense,
prestigiamos e tornamos eficiente uma
comissão dessa natureza, instituída em
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trabalhista de Morro Velho.
Catharino, na conferência antes referida, sugere a criação de órgãos pré-processuais, destinados, diz ele, exclusivament~, a tentar a conclllação, segundo
o esptrito e a letra da atuallegislação sobre a Justiça do Trabalho.
_Temos por út!l a criação de tais órgaos, ainda que julgamos possuir as Juntas de Conciliação e Julgamento meios de
atender à .recomendação.
Aliás, a conciliação é a função principal dos órgãos da Justiça do Trabalho.
Uma verdade que convém ser sempre
repetida.
O que se deve é propugnar no sentido
de que, consumada a tentativa de conciliação, ela não produzindo efeito positivo, a a instância judicial, aberta a seguir, com a contestação da parte reclamada, passe a contar com a presença
indispensável do Advogado.
Naqueles casos em que o empregado
tenha reclamado, desassistido por advogado e em que o valor patrimonial não
atingisse a determinada cifra (o projeto
italiano prevê o valor de 250 mil liras),
a Junta determinaria o chamamento à
lide, para assistir ao empregado, do sindicato da respectiva categoria.
No que concerne ao nosso tema: condenação obrigatória em honorários de
advogado nas questões trabalhistas, da
parte vencida -, ela é medida prematura e altamente perigosa de ser adotada
no momento atual, no qual ainda não se
consagrou em lei o patrocínio obrigatório.
Convém assinalar, demais, outra faceta do problema. Referimo-nos ao papel saliente da construção pretoriana no
progresso do Direito do Trabalho.
Teses avançadas ontem, hoje feitas
princípios simulados, resultaram de pleitos onde elas foram postas em mesa pelas partes litigantes .
Ora, o princípio da sucumbência faria
impossível a postulação pioneira, com o
grave risco de paralisação da atividade
criadora consubstanciada nas sentenças
trabalhistas. Para fazer uma citação
apenas: a incorporação das horas extras
na remuneração do empregado resultou
ou não daquele sentido pioneiro que possui todo verdadeiro advogado trabalhista?

A nossa conclusão é no sentido de que
o Conselho manifeste ao digno autor do
projeto, Senador Nelson Carneiro, sua
opinião firme de que a classe deseja ver,
consubstanciado em Lei, o patrocínio
obrigatório na Justiça do Trabalho, a
teor, aliás, da recomendação aprovada
pelo Seminário da Cumissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados.
No que tange ao Projeto n.o 95, de
1973, sua aprovação, nos termos singelos
com que foi apresentado, não nos parece
conveniente.
Na discussão do projeto, deveriam ser
Introduzidas duas emendas indispensáveis, com caráter substitutivo. A primeira
diria respeito à limitação da condenação em honorários àqueles casos em que
se configura o litigante de má-fé, hoje
disciplinados, excelentemente, nos artigos 14 a 18, do novo CPC. Seria excluída, porém, a hipótese do art. 17, I, por
isso que, deduzir pretensão ou defesa
inovadora, ao ângulo jurídico, na Justiça do Trabalho, constitui fator benéfico
de evolução do Direito do Trabalho. A
outra emenda seria no sentido de estatabelecer-se a responsabll!dade solidária
do sindicato na condenação em honorários de advogado, princípio tanto mais
pertinente e cabível, quanto se considera que a atual Lei n.0 5. 584, de 26 de
junho de 1970, no seu artig·o 16 já estabelece que os honorários, quando percebidos pelo empregado, revertem para o
sindicato que o assistiu na reclamação.
O notável jurista que é Evaristo de
Moraes Filho, em conferência a que deu
o título de "A Consolidação das Leis do
Trabalho e sua Reforma," pronunciada
no Seminário da Câmara dos Deputados,
em 1972, referiu-se à marca de origem da
legislação do trabalho no Bras!l: excessivamente rígida, seca e hermética (LTR.
pág. 37/27).
Procuramos tocar, acima, em alguns
pontos de abertura e oxigenação da Lei
do trabalho. E constatamos outros pontos
que importam em agravamento daquelas
marcas indesejadas, referidas por Evaristo de Moraes F!lho. A instituição do
principio da sucumbência em honorários
situa-se na segunda categoria, ou seja,
atuaria ele, uma vez consagrado em Lei,
como fator contrário â evolução do contrato individual do trabalho, que se verifica pelo direito nascido das sentenças
judiciais.
Concluindo, somos por que este Conselho manifeste ao eminente Senador
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da matéria, o seu apoio a proposição que
vise a introduzir no Processo do Trabalho
o patrocínio obrigatório das partes por
advogados, nos moldes do direito comum,
a partir do momento em que, contestaçla
a reclamação, inicia-se a fase contenciosa da mesma.
A posição da Casa, no que concerne
ao tratamento legal da corninação de
honorários de advogado no Processo do
Trabalho, seria, de logo, manifestada
nos termos acima, isto é, de apoiamento
ao Projeto n.O 95/73, em cuja tramitação
sofreria ele as alterações acima apontadas.
Em suma: a Lei disporia que os hono.rários do advogado da parte vencedora
serão devidos toda vez que o vencido
atue em c·ontrário aos deveres da condução processual fundada na lealdade e no
princípio da boa-fé.
A esta proposição central, outra se
acrescentaria, estabelecendo-se a responsabllídade solidária do sindicato que
assistir às partes, na condenação em honorários imposta pela sentença.
S.M.J.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1974.
- Dr. Antonio Cláudio de Lima Vieira.
Concordo com todas as considerações
referentes à filosofia da legislação trabalhista, inspirada no princípio de tutela
do economicamente mais fraco, razão
pela qual acolho, desde logo, as enunciadasnasfufuas1,2,3,4,~6,7,8,9eW

do magnífico trabalho do douto Conselheiro Lima Vieira.
Contudo, entendo que a comutatividade do contrato de trabalho e a igualdade das partes no processo trabalhista
não serão rompidas pela instituição da
regra da obrigatoriedade de honorários
de advogado.
Frise-se, aliás, que nenhum dos autores e juristas citados pelo ínclito Lima
Vieira focalizou o tema em debate honorários no processo trabalhista.
Ao revés do afirmado pelo ilustrado
Consellieiro Lima Vieira, a encampação
pelo direito processual trabalhista da
regra da obrigatoriedade de honorários,
estimularia os reclamantes, empregados,
a contratarem advogados para assisti-los
nos feitos, sem os riscos do suposto mo-

nopólio do patrocínio advocaticio por
parte dos Sindicatos. Isto porque só os
empregados juridicamente miseráveis
dispõem da assistência judiciária gratuita dos Sindicatos, ex-vi do artigo 16 da
Lei n.0 5.584/70. Os demais se veriam na
col11tigência de postular devidamente
assistidos por advogado, até mesmo para
evitar que, por falta de orientação técnica na defesa, se tornassem vencidos na
contenda com os ônus derivados dessa
posição.
Mais uma razão para que se consagre,
nas demandas traballilstas, a regra do
pagamento de honorários.
Não se discute se bom ou mau é o princípio da sucumbência, mas, sim, a aspiração dos advogados que militam na
Justiça do Traballio de que prevaleça,
nas ações trabalhistas, a obrigatoriedade
do pagamento dos honorários pelo vencido, ainda que se restrinja tal verba
àquelas hipóteses de ocorrência de dolo,
culpa contratual ou extrac•ontratual.
O que se reivindica é a afirmação, no
processo trabalhista, de um postulado
que diz respeito aos Interesses dos advogados. E contra essa reivindicação não
pode colocar-se uma Corporação que tem
corno escopo mater defender esses Interesses.
O argumento de que a incorporação
da regra da obrigatoriedade de honorários, nas ações traballiistas, deveria
guardar correspondência com a do patrocínio obrigatório por advogado, não
elimina a tese dos "corifeus" que sustentam que, mesmo sendo facultativo esse
patrocínio, se impõe que seja o vencido
condenado a pagar aquela verba ao vencedor, vez que a primeira não se antagoniza com a segunda e vice-versa. O
ideal é que ambas venham a ser consagradas no sistema processual traballilsta..
Há quem defenda, e com bons argumentos, que, com o advento do Estatuto
dos Advogados, tornou-se privativo do
advogado o ingresso na Justiça do Trabalho <art. 67, combinado com o art. 71,
§ 3. 0 e o art. 76 da Lei n.o 4. 215, de
27-4-63).
O art. 791 da Consolidação das Leis do
Trabalho estaria derrogado pela citada
Lei.
Enfrentando o terna da revogação das
leis, assevera Vicente Ráo ("0 Direito e
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- Ed. Max Limona.d- 1952) que:
"Para que a revogação se verifique,
preciso é que a disposição nova, geral
ou especial, altere explicitamente
(revogação expressa) ou implicitamente (revogação tãclta) a disposição antiga, referindo-se a esta, ou ao
seu assunto, Isto é, dispondo sobre a
matéria. Se as disposições nova e
antiga (gerais ou especiais) não forem incompatíveis, podendo prevalecer umas e outras, uma a par das
outras, não ocorrerá revogação alguma.
Quando porém, a lei nova regular por
inteiro a mesma matéria contemplada por lei ou leis anteriores, gerais ou particulares, visando substituir um sistema por outro, então
sobre a mesma matéria devem considerar-se revogadas".
Em tais casos, diz Paulo de Lacerda
(Manual do Código C!vU Brasileiro, vol.
I, pág. 321), trata-se "de um empreendimento legislativo multo vasto, que
abrange toda a matéria relativa a todas
as disposições gerais e especiais e em
que não se cogita, pois, de meras alterações, senão de reforma integral da disciplina jurídica que afeta a matéria no
seu conjunto. Assim, o ânimo do legislador não é conservar o sistema antigo;
mas, pelo contrário, substitui-lo por outro
novo, que estabelece. Em conseqüência,
o legislador entende aniquilar totalmente
as leis regula-doras da matéria, sem distinguir entre gerais e especiais, como
condição Inelutável para a Implantação
de um regime jurídico Integral diferente".
Nem por outra razão assim se expressou o eminente advogado trabalhista
Amâncio José de Souza Neto, in "O Advogado e a Justiça do Trabalho, Separata
da Revista Ergon, Ano XIII, Vol. XIII,
Fase. 56, janeiro e junho de 1967:
"Ora, não hã dúvida que o recente
Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil, consubstanciado na Lei n. 0
4.125, constitui um vasto empreendimento legislativo, visando a uma
reforma geral de toda uma disciplina, trazendo em si mesmo o propósito manifesto de substituir um antigo sistema, sem distinguir entre as
regras gerais e especiais existentes."
E tanto Isso é verdade que o legislador
dellberou, pela primeira vez, consagrar

em Lei principio fundamental antes somente admitido no campo livre da doutrina. Este princípio, de suma Importância na solução do problema trazido à
apreciação desse Egrégio Colegiada, .é o
cons,tante do art. 68 do vigente Estatuto:
"No seu ministério privado o advogado presta serviço público, constituindo, com os Juízes e membros do MInistério Público, elemento indispensável à administração da Justiça."
Ex-vi legis, pois, não poderã haver processo judicial sem a presença do Advogado, salvo naqueles casos especialíssimos de Habeas Corpus e outros previstos
nos arts. 71, §§ 1 e 2 e art. 75 do diploma
estatutário em vigor.
Diante das palavras da Lei n.0 4.215,
não poderão mais as partes, na Justiça
do Trabalho, reclamar pessoalmente e
pessoalmente acompanhar as suas ações
até final e multo menos terem os seus
direitos processualmente definidos pelos
Sindicatos. Somente assim, poderão
compreender a expressão 'indispensável"
consignada, expressamente, na Iel.
Não hã dúvida, assevera, lrrespondlvelmente, Ruy de Azevedo Sodré, no trabalho magistral que dedicou à matéria
(A presença obrigatória do Advogado na
Justiça do Trabalho - Rev. Legislação
do Trabalho, n.o 306, março e abril de
64, fls. 141 e 146) "de que o Estatuto revogou o art. 791 e seus H da Consolidação das. Leis do Trabalho."
E logo a seguir, o arguto Advogado
baiano enfatiza:
"Tudo debalde. De nada valeram a
clareza da Lei n.o · 4. 215 e a lógica
cristalina dos seus Intérpretes. Os
Tribunais de Trabalho Ideologicamente acastelados em supostas razões de politica social, as mesmas que
têm levado a se a.dmltlr, neste Pais,
perceba um professor universltârlo
menos que um estivador, considerando que a presença obrigatória dos
advogados no processo trabalhista la
encarecê-lo, continuaram, insensíveis a quaisquer outros argumentos,
a decidir de modo geral:
"Na Justiça do Trabalho os honorários de advogado são excluídos da
condenação, dada a faculdade que
tem qualquer litigante de se defender pessoalmente."

-258CNT - Rev. 2SS - agosto de 1946,
pág. 420.

sido sempre rejeitada pe1os Tribunais
Regionais e Superior do Trabalho.

Sendo na Justiça do Trabalho facultado às partes o comparecimento·
pessoal para a defesa dos seus direitos, exclui-se da condenação a
verba referente a honorários de advogado.

Seriam eles Incoerentes se, proclamando a facultativ!dade da intervenção do advogado na Justiça do
Trabalho, compelissem o vencido a
pagar honorários do advogado que
a parte vencedora contratou, porque
preferiu não defender seus direitos
pessoalmente como poderia fazer.

CRT - 2." Região - Rev. TSS, dez.
de 1943, pág. 345.
.
Não se aplicam ao · processo trabalhista os dispositivos do Cód. de Proc.
Civil, relativos a honorários advocatíc!os. A inex!b!l!dade de comparecimento da parte acompanhada de
advogado, em juízo, cria condições
peculiares às relações entre as partes trabalhistas, diversas da do foro
cível.
TRT- 3." Região- Proc. 2.601/61
in Dicionário de decisões trabalhistas
de B. Calhe!ros Bonfim - fls. 194 1965."
Em 1965, o instituto jurídico dos honorários de advogado, sofreu, com a publicação da Lei Federal n.0 4.632, uma profunda transformação.
Do regime em que nos achávamos, onde a condenação em honorários ficava
subordinada, de modo geral, à existência
de dolo, culpa contratual ou extra contratual, passou-se a regime jurídico objet!vo, adotou-se, integralmente, o princípio da sucumbênc!a, passando os
honorários de advogado a ser, sempre,
devidos pelo vencido ou vencedor no processo j udic!ár!o.
Essa profunda e quase revolucionária
alteração, introduzida na nossa lei processual civil comum, nenhuma influência teve na esfera do Judiciário trabalhista que, alheio ao que se passava no
País, embuçado na sua ideologia, continuava a decidir:
"Fundou-se a inapl!cab!l!dade do artigo 63 ao processo trabalhista em
que tem ele como pressuposto a obrigatoriedade de intervenção do advogado, considerada inexistente naquele processo, onde o art. 791 da
CLT autoriza os empregados e empregadores a reclamar pessoalmente
e acompanhar suas reclamações até
final. A tese da revogação desse preceito pelos arts. 6'8 e 71, § 3.0 , da Lei
n.o 4. 215, de 27 de a.br!l de 1963, tem

TRT- 5." Região- Acórdão.
Em verdade, contadas, pesadas e medidas as razões que apóiam, atualmente,
os Tribunais do Trabalho para recusarem a condenação em honorários de advogado, delas, data venia, nada restaria
que justificasse a atitude em que se aferra o Judiciário Trabalhista, mormente
quando se sabe que o seu argumento central - a facultatividade de intervenção
do advogado no processo trabalhista já foi superado, de longa data, quando
se examinou o problema de honorários
de advogado no processo de acidentes do
trabalho.
Para que se possa sentir, bem, a identidade de matéria, comparemos o art. 6'8
da !te! de Acidentes do Trabalho, com o
art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, esta promulgada em 10 de novembro de 1945 e aquela publicada em
10 de novembro de 1944, ambas, porém,
oriundas de um mesmo momento histórico político e jurídico:
Art. 68 da Lei de Acidentes.
"O empregado, seus beneficiários e
o empregador podem Ingressar em
juízo d!retamente ou por intermédio
de advogado legalmente hab!l!tado
ao qual cabe usar dos recursos legais."
Art. 791 da CLT.
"Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até final.
§ 1.0 Nos dissídios individuais os
empregados e empregadores poderão
faz-er-se representar por intermédio
de SlndLcato, advogado, solicitado ou
provisionado, inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil."
Tal como está acontecendo na esfera
trabalhista, na área acidentár!a, se :ecusou, durante muito tempo, pelos mo-
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a Lei de Acidentes dispositivo, inexistente na CLT, deferindo ao Ministério Público a defesa do acidentado (art. 57 da
Lei de Acidentes). Em função dessas
duas circunstâncias - facultatividade da
intervenção do advogado (art. 68) e a
existência do defensor legal nato (art.
57) decidiam os Tribunais:
"Acidente do Trabalho. Na indenização não se imlui parcela de honorários, porque a intervenção do Advogado é facultativa assegurando a
lei à vítima, ou a seus beneficiários,
assistência- judiciária obrigatória e
gratuita.
TJDF - Agr. Pet. 5597 - Rev. Industriários, vol. 45, fls. 109.
Se dispunha o acidentado de órgão
gratuito :para postular o seu direito,
e abriu mão da faculdade de utllizálo, preferindo constituir patrono de
sua confiança, a ele cabe responder
pelos honorários deste.
TJSP - Rev. dos Tribunais, vol. 235
pág. 298.
Dispondo de órgão gratuito para cuidar da defesa de seus direitos, não
assiste ao empregado razão em pretender a verba de honários de advogado, que livremente contratou.
TJSP - Rev. dos Tribunais, vol. 229
pág, 555."
Em sentido oposto foi, todavia, se formando uma nova corrente, defendendo
o cabimento, mais que o cabimento, a
necessidade de condenação da parcela,
digo parcela de honorários de advogado,
partindo de que a lei não vedava a imposição, pois tal disposição não proibia
a escolha de advogado da confiança do
acidentado, e sobretudo levando em conta que tendo de pagar o seu advogado, a
vítima do acidente sofria um desfalque
nos seus salários, ou nas suas indeniznções, tudo em decorrência do dano sofrido ou da demora oriunda do uso abusivo dos recursos legais.
A princípio tên ue, foi esse entendimento a pouco e pouco, pela legitimidade, j uridicidade e eqüidade dos motivos
e razões em que se apoiava, ganhando
prosélitos, cujas opiniões modificaram a
doutrina dominante, passando a influen-

ciar a jurisprudência que, então, veio a
decidir:
"Nada impede o acidentado que constitua advogado para fazer valer o
seu direito, e, em tal hipótese, deve
o responsável pelo acidente pagar
honorários advocaticios.
TJSP - Rev. dos Tribunais, vol.
242/515; 225/333; 237/325 e 228/259.
JiJ devido a verba para honorários
advocatícios, na indenização acidentária, dado o caráter alimentar de
tal indenização.
TJSP - Rev. dos Tribunais, vol.
238/541.
A própria Lei de Acidentes faculta
ao acidentado escolher o seu ad'IOgado, e a indenização não seria completa, se tiV>esse de ser desfalcada
com a verba destinada a honorários
de advogado, tal como ocorre nas
ações empropriatória.s.
TJPS- Rev. dos Tribunais, vol. 250,
pág. 227.
Pelo simples fato de dispor o acidentado da assistência do Curador
de Acidentes, para patrocinar a sua
causa, não se pode deixar de incluir
na condenação do empregador o pagamento dos honorários de advogado constituído pela vítima.
TJSP - Rev. dos Tribunais, vol. 236
pág. 495."
Esses pronunciamentos ganharam corpo, foram, passo a passo, firmemente,
conquistando os Registrados Singulares,
destes passaram aos Tribunais de Justiça, e, finalmente, foram consagrados pelo Supremo Tribunal que os fundiu .na
Súmula n. 0 234:
"São dielVidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho, julgada procedente."
No mesmo diapa.são, orna e rima o jurista Cesar Pires Chaves, ex-juiz do Calenda Tribunal Regional do Trabalho
desta 1." Região e um dos seus Presidentes. Com efeito. na monografia sobre
"Honorários de Advogados", elaborada
em homenagem à Associação Carioca de
Advogados Trabalhistas (dezembro de
1967), sustentou aquele especialista do
Direito do Trabalho veementemente a
compat!billdade da obrigatoriedade de
honorários advocatíclos no processo tra-
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tos outros argumentos, os que se seguem:
"O que não &e pode alterar é a qua!l.::
flcação jurídica da verba "honorários de
advogado", pela qual, presentemente,
sempre responde o vencido, como sempre indiscutivelmente respondeu pelo
encargo das custas.
A exegese deve ser aferida à conta do
argumento de que as custas e as despesas processuais, inclusive, a. esse fundamento, os honorários advocatícios, correm a cargo do vencido da Lei n.O 4.632,
para não desfalcar a condenação, princípio particularmente mais recomendável nas ações trabalhistas, cuja legislação é reconhecidamente protecionista do
economicamente mais fraco.
Co-erente com essas afirmações, dispõe
a Lei n. 0 4.215/63, artigo 94, que a gratuidade da prestação de serviços ao necessitado não obsta ao advogado a percepção de honorários, se a parte vencida for obrigada a pagá-los; se ocorrer
o enriquecimento ou a recuperação patrimonial da parte vencedora e se sobrevier a cessação do estado de necessidade do beneficiário.
Depois, o exercício da advocacia é acessível a qualquer foro ou instância (Lei
n.0 4. 215/63, art. 71, § 3.o) . A exegese
que negasse honorários p€didos com
fundamento na Lei n.0 4.632 é contra
direito da parte e do advogado, porque
àquela priva da assistência que somente
lhe estaria sendo reconhecida por interpretação restrita do art. 791 § 1.0 da CLT,
obrigando-a, inclusive, a sindicalizar-se;
e ao advogado, porque impede, ou restringe, a sua atuação no foro trabalhista.
Finalmente, não há mais de um conceito jurídico de honorários de advogado
fora do princípio da sucumbência adotado pela Lei n.O 4. 632, para então se
dizer: honorários de advogado do art. 76
do CPC; ou honorários de advogado do
art. 11 da Lei n. 0 1. 060, em oposição ao
princípio l€gal de que tais honorários
são desp•esas processuais, no sentido de
custas, pagas pelo vencido, sem o significado de condenação reivindicada pela parte, mas de ônus pelo exercício da
prestação jurisdicional."
Reafirmo, pois, o ponto de vista de que
a Ordem dos Advogados do Brasil não
pode colocar-se contra uma regra que,

além de resguardar a contraprestação
dos serviços executados pelo advogado,
constitui suprema aspiração dos que militam na Justiça do Trabalho.
Todavia, em atenção ao magnifico trabalho do ilustrado Conselheiro Lima Vieira e encampando ponderações que efetlvamente têm cabimento, reformulo a indicação sobre o Projeto de Lei n. 0 95,
para propor que seja oficiado ao eminente Senador Nelson Carneiro, no sentido de que consagrem no texto as seguintes emendas: a) limitação da condenação em honorários naqueles casos em
que se configure o litigante de má-fé,
hoje disciplinados, excel€ntemente, nos
artigos 14 a 18, do novo CPC, com a exclusão da hipótese do art. 17, I, II, por
isso que, deduzir pretensão ou defesa
inovadora. ao ângulo jurídico, na Justiça
do Trabalho, constitui fator benéfico de
evolm:)ão do Direito do Trabalho (expressões de Lima Vieira); b) r€sponsab!l!dade solidária do Sindicato na condenação em honorários de advogado,
princípio tanto mais pertinente e cabível, quando se considera a atual Lei
n.o 5. 584, de 26-6-70, no seu artigo 16,
já firma o princípio de que os honorários, quando perc€bidos pelo empregado,
revertem para o Sindicato que os assistiu na reclamação (expressões também
de Lima Vieira) .
Proponho, ainda, que se houve a Iniciativa, e, caso aprovada a indicação com
o respectivo aditamento, se remetam ao
referido Senador cópias de tais peças,
bem como do trabalho do d!l!gente Lima Vieira e desta modestíssima réplica.
Por derradeiro, proponho que sejam
dl:tas peças (indicação e respectivo aditamento, trabalho do Conselheiro Lima
Vieira e a réplica do signatário) publicadas no órgão d€ Divulgação, ficando,
assim. sem objeto e segundo indicação
de minha autoria, objetivando a publicação de editorial sobre o tema honorários de advogado na Justiça do Trabalho.
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1974.
-Eugenio Roberto Haddock Lobo.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Não há mais oradores inscritos.
O SR. NELSON CARNEffiO - Sr. Presidente, como Líder, pediria fosse concedida a palavra ao nobre senador Franco Montara.
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- Concedo a palavra ao Senador Franco Montoro, que falará em nome da Liderança do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. FRANCO MONTORO - (Em
nome do MDB. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
nome do Movimento Democrático Brasileiro, como homenagem à liberdade de
imprensa, invoco o preceito da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
que estabelece: "Todo homem tem direito à liberdade, à vida e à segurança
pessoal. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel
ou degradante".
Gom base neste fundamento, desejo
ler, para conhecimento da Casa, o telegrama que o jornalista Júlio de Mesquita Neto, Diretor de O Estado de S. Paulo,
acaba de dirigir ao Ministro da Justiça:
"Ministro da Justiça
Prof. Alfredo Buzaid
Só ontem, várias horas depois de
seu secretário me ter informado de
que o jornalista Carlos Garcia, chefe
da Sucursal de "O Estado", em Recife, já fora libertado, aquele nosso
companheiro saiu em liberdade das
instalações do IV Exército. Carlos
Garcia foi torturado e submetido aos
maiores vexames, porque os responsáveis pela sua prisão arbitrária pretendiam forçá-lo a assinar uma carta denunciando uma pretensa célula
comunista de cuja existência sequer
ouvira falar. Seu estado físico, ao
sair em liberdade, inspirou tais cuidados ao médico que o atendeu que
foi aconselhado a repousar durante
quinze dias para se restabelecer dos
maus tratos a que o submeteram.
Diante dos fatos, peço que tome,
como Ministro da Justiça, as providências que semelhante atentado
aos direitos humanos exige. Atenciosamente - Júlio de Mesquita Neto."
Fazemos a leitura deste documento
para que o Congresso Nacional tome conhecimento de fato cuja gravidade não
é preciso aumentar, e para reclamar que
o Ministério da Justiça preste, a esta
Casa, as informações exigidas pela gravidade dos fatos apontados.

O Sr. Guioo Mondim - V. Ex.n permite um aparte?
O ·SR. FRANCO MONTORO com prazer o aparte de V. Ex.•

Ouço

o Sr. Guido Mondim - Tenho comigo,
também, cópia do telegrama que o sr.
Júlio de Mesquita Neto enviou ao Sr.
Ministro da Justiça. Ele pede, ao final,
providências e esclarecimentos a respeito desse fato. Temos a certeza de que o
Ministério prestará os esclarecimentos
necessários, como sempre tem feito. Claro que agora, já ao fim de Governo, não
sei se esses esclarecimentos virão do atual
Ministro ou daquele que o suceder. Mas
uma segurança temos de que tudo será
convenientemente elucidado. O que nos
resta fazer é aguardar.
O SR. FRANCO MONTORO -Aguardo,
como o Movimento Democrático Brasileiro, a explicação a ser dada pelo Ministério. Lamentamos, entretanto, dizer
que nem sempre essas explicações foram
dadas.
Inúmeras denúncias aqui foram feitas,
notadamente, em época recente, as relativas ao fechamento da Rádio "Nove de
Julho", de São Paulo e, apesar de todas
as reclamações, não houve uma explicação sobre o motivo do fechamento daquela emissora.
Esperamos todos, pelo sentido nacional
e até internacional dos protestos que
houve contra o fechamento dessa emissora, que a medida seja revista e que
possa o Governo devolver à comunidade
cristã de São Paulo o seu instrumento de
comunicação que é a Rádio "Nove de
Julho". Mas eu me felicito por ouvir,
da parte da Liderança da ARENA, a reafirmação desse propósito, que é aquele
exigido pelo. Parlamento.
V. Ex.•, como Líder, espera e deve fazer com que o Governo transmita essas
explicações. Se elas não forem dadas, a
culpa não será de V. Ex,ns que ocupam
a Liderança da ARENA, mas daqueles
que não forneceram a V. Ex.ns as informações exigidas pela própria dignidade
do Congresso Nacional.
O Sr. Guida Mondim - Mas se V. Ex."
permite, quero lembrar que no caso do
fechamento por motivos legais, técnicos,
por advertências, a explicação foi dada,
pelo menos eu a ouvi aqui mesmo, neste
Plenário, através do nosso eminente Co-
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S. Ex.a a tribuna para falar do assunto,
trazendo esses esclarecimentos! O caso
da Rádio "Nove de Julho" era o mesmo
de uma série de outras emissoras que,
não tendo cumprido as · exigências do
órgão competente, depois da devida tolerância, tiveram a sua atlvidade encerrada, o que não quer dizer que amanhã,
cumpridas as exigências, não venham a
reiniciar as suas atividades.
O SR. FRANCO MONTORO - A explicação de V. Ex. 11 é lógica, mas não é
real, porque, logicamente, essa era a resposta, mas não se deu explicação. Permitir-me-ia perguntar a V. Ex.a: qual foi
a irregularidade? Pedi, várias vezes, que
me fosse dito qual era a irregularidade.
O Sr. Cardeal de São Paulo escreveu uma
carta dirigida ao Líder Eurico Rezende,
pedindo delicadamente: "indique qual foi
a irregularidade". E isso não foi Indicado. Então, a explicação não foi dada.

O Sr. Guido Mondim- Mas V. Ex.a
permite?
O SR. FRANCO MONTORO - Se V.
Ex.a a tem, se v. Ex.a sabe a causa,
V. Ex.a. fará uma revelação, agora, a nós
e certamente aos responsáveis pela emissora.

O Sr. Guida Mondim - Não faço nenhuma revelação, tenho que fazer exclusivamente uso da memória. Estou
lembrado que o Líder Eurico Rezende
falou sobre o assunto, dizendo, precisamente, que o fato de aquela emissora não
ter atendido, apesar de reiteradas comunicações do órgão competente, motivou a suspensão de suas atividades. O
caso é de desatendlmento às exigências
legais. A memória me ajuda somente para lembrar Isto, estas explicações, e a
impressão que eu tenho - talvez V. Ex. 11
também há de ver que não pode ter outra
explicação senão esta: que levaria o G<Jvemo a fechar uma emissora? Será que
teria ele uma preocupação específica
contra aquele Canal? Não! A exigência foi geral. Quanta carta tenho eu,
de emissoras do meu Estado, com os
mesmos protestos, mas, pobrezlnhas, não
tinham elas essa projeção e não foram
mencionadas, aqui, neste Plenário!
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.
não tem nenhuma falha na sua memória. O nobre Senador Eurico Rezende
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falou sobre o assunto, como V. Ex.'1 acaba de falar, mas não explica. V. Ex.a
disse que houve uma irregularidade. Qual
foi? V. Ex.a não disse; o Governo não
disse; o Senador Eurico Rezende não
disse, e ninguém disse. E não houve nenhuma advertência prévia. A primeira
notícia foi esta: trata-se de uma concessão, e o Governo resolveu Interromper
a concessão. Ponto. Nenhuma explicação foi dada. Falou-se sobre o assunto.
O Senador Eurico Rezende fez profundas e grandes digressões sobre vários assuntos, mas a explicação não foi dada.
E V. Ex.a ainda tem oportunidade: explique qual foi a razão: técnica ou econômlca? Não houve, não há explicação.
É claro que alguma razão existe, mas
essa razão não foi declarada. É por isso
que o nosso protesto foi formulado e
permanece de pé.

De qualquer maneira, parece-me que
a posição de V. Ex.a é absolutamente
correta. Ela reafirma a tese de que o
Congresso tem direito a uma explicação
e de que, naquele caso, como neste, é
obrigação do Executivo dar a Informação
às Lideranças do G<Jvemo, para que a
explicação seja dada.
Lamento, entretanto, dizer que não
tenho grandes esperanças de que a explicação venha a ser dada, pelo menos
a continuar o ritmo de fechamento, de
monólogo, mantido durante anos pelo
G<Jverno.
O Sr. Danton Jobim - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer, ouço o aparte do nobre Senador
Danton Jobim.
O Sr. Danton Jobim - Senador Franco Montara, estou ouvindo o discurso de
V. Ex. 11 e verifico que ele tomou outros
caminhos que não aquele que, provavelmente, norteava o pensamento do nobre Senador. A verdade é que o que se
pretendia, segundo pude entender, era
fixar uma violência praticada em Pernambuco, e que lhe foi comunicada, que
nos é comunicada pelo Ilustre Diretor
de O Estado de S. Paulo, Dr. Júlio de
Mesquita Neto.
O SR. FRANCO MONTORO - Tem
V. Ex. 11 ln teiva razão.
O Sr. Danton Jobim - Julgo que é
necessário insistir neste tópico princi-
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constitui a sua verdadeira essência. É desmoralizada com ações desse tipo.
inacreditável, l'ealmente, o que se está Muito obrigado.
passando com O Estado de S . Paulo,
O SR. FRANCO MONTORO - Agrasujeito a uma censura de todo arbitrádeço
o aparte de V. Ex.a, que recoloca
ria, a uma censura que tem conotações
nosso
pronunciamento no ponto realpersonalissimas - parecem mesmo parmente
em que ele foi, de Início, situado.
tidas de uma questão de natureza pesOs
apartes
nos levaram a outra série de
soal, suscitada por um desentendimento
considerações,
as quais não podem e não
com S. Ex.a o Ministro da Justiça. O
Estado de S. Paulo vem sendo privado devem afastar o fato grave que nos é
de publicar matéria que interessa aos denunciado por um Ilustre jornalista,
seus leitores. Ele tem o dever de infor- diretor de um dos órgãos de maior resmar ao público, exercendo uma missão peitabl11dade no Brasil, no Continente e
que é munus público em si mesma. Por no Mundo.
outro lado, vê-se agora, por esse teleTrata-se da prisão arbitrária - tanto
grama que V. Ex.a acaba de ler, que a que logo depois foi relaxada - de um
percepção tem um braço longo, vai até jornalista, que foi, nos termos do teleaos Estados, até aos correspondentes do grama, tortu~;ado e submetido .aos maiojornal em diversas regiões do País, até res vexames.
ao Nordeste, pekl menos até Pernambuco, onde o Diretor da Sucursal foi preso
Quero lembrar, Sr. Presidente e Sr.s.
e, segundo as denúncias, sofreu maus Senadores, que os fatos aí relatados e
tratos. Devo lembrar a V. Ex.a que esta- que pedem uma explicação do Ministro
mos já quase no limiar do novo Gover- da Justiça representam a violação dos
no. Amanhã, já acordaremos com os cla- seguintes preceitos da Declaração Unirins anunciando a alvorada de uma no- versal dos Direitos do Homem:
va administração que tem, sem dúvida
"1. 0 - Todo homem tem direito à
alguma, suscitado muitas esperanças. O
liberdade de opinião e de expressão.
tempo dirá se essas esperanças são fundadas, ou não. Mas queria recordar a
2.0 - Ninguém será arbitrariamente
V. Ex.a que o Chefe do Governo do dia
preso, detido ou exilado.
de amanhã em diante será o honrado
3. 0 - Ninguém será submetido a torGeneral Ernesto Gelsel, o mesmo que
tura, nem a tratamento ou castigo
foi Chefe da Casa Militar do Pl.'esidencruel, desumano ou degradante.
te Castello Branco, primeiro Chefe de
Governo da Revolução, e a quem foi
4.0 - Todo homem tem direito à viconfiada, na ocasião, uma missão deUda, à liberdade e à segurança pescada, importantíssima, que era a de apusoal."
rar as violências que se estavam pratiEstes quatro preceitos integram a Decando ·em certos Estados, em nome do
claração
Universal dos Direitos do Hoentusla.snro ·revolucionário e dos· ódios
mem,
documento
que o Brasil propôs,
que se haviam acendido no coração de
alguns, que se aproveitavam da situação defendeu e sancionou com as d·emais napal'a cevá-los. Nessa ocasião, o General ções democráticas e que representa um
ESrnesto Geisel .se desempenhou com modelo daqueles princípios que não poexemplar dignidade de .sua missão, e o dem ser violados sem que se desrespeite
resultado desse esforço de S. Ex. a foi a própria dignidade humana. Nossa
exatamente, se não uma solução do pro- Constituição contém preceitos semelhanblema, pelo menos, a amenização de uma tes.
situação realmente vexatória para os
É para a gravidade desses fatos que
nossos foros de nação clvillzada. Espero queremos pedir a atenção do Governo, a
que neste Governo esses fatos não se fim de que, apurando os fatos, punindo
repitam, que o General Geisel se lem- aqueles que violaram preceitos tão grabre do seu tempo de Chefe da Casa Mi- ves, ele dê ao Brasil aquela dignidade
litar do Presidente Castello Branco e necessária para que o nosso desenvolvique ne:sse Governo esses fatos não se mento se processe em clima de justiça
fiscalize a ação das autoridades de se- e de tranqüilldade.
gurança em todos os Estados, evitando
Ao concluir, Sr. Presidente, desejo
quaisquer excessos que se pratiquem em
nome da ordem, em nome da lei, que, fi- também subscrever as manifestações já

..
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personalidade do Diretor de O Estado
de S. Paulo, Júlio de Mesquita Neto, que
acaba de receber o Prêmio Internacional
"Pena de Ouro", em reconhecimento de
sua luta pela liberdade de impren.sa. 1!:
uma homenagem de justiça ao homem
e ao jornal que têm sabido manter de pé
as grandes tradições da Imprensa Brasileira.
Há pouco, o nobre Senador Danton
Job!m perguntava: Como se admite que
um jornal daquela Importância tenha
diariamente partes censuradas? Qual o
fundamento dessa censura? Subversão?!
Corrupção? I Será O Estado de S. Paulo
acusado de subversivo ou de corrupto
por aqueles que realizam essa censura
sistemática? Servem ao País aqueles que
diariamente Impedem que a opinião pública conheça a critica construtiva, e
mesmo que seja negativa, mas a crítica
feita por um órgão daquela responsabilidade?
Temos uma Lei de Imprensa. Se houver abuso, se houver excesso, se houver
inverdade, se· houver Injúria, se houV'er
calúnia, existe a Lei que permite responsab!llzar-se o culpado.
Esses fatos são relatados nos últimos
momentos do Governo que finda. Como
disse o Senador Danton Jabim - e repito mais uma vez -, as esperanças do
Brasil são de que, com a mudança do
Governo, se mudem também, neste particular, os rumos da direção de nossa
vida pública, que se dê à nossa Imprensa aquela liberdade assegurada pela
Constituição - a liberdade responsável.
Que se punam os abusos, que se reprimam os excessos perante o órgão que,
pela Lei, é incumbido de aplicar penalidades aos infratores da Lei: a Justiça.
Esta, a nossa esperança,
Com este prosunciamento, o Movimento Democrático Brasileiro vem reafirmar
a sua solidariedade a todos aqueles que
no Brasil lutam bravamente pela liberdade de Imprensa, liberdade inseparável de qualquer regime democrático.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (kdalberto Sena)
- Concedo a palavra no nobre Senador
José Llndoso, que falará em nome da
Liderança da ARENA.

O SR. JOSÉ LINDOSO (Em nome da
Liderança da ARENA.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a rotatividade nos altos
postos da vida republicana é norma democrática que, suscitando a renovação,
gera, no ato de se Instalar o novo Governo, expectativas e esperança.s diversas.
Amanhã, o Presidente Emílio Médici
transferirá a faixa presidencial ao General Ernesto Geise'l e a História começará a escrever, pelos seus agentes, um
novo capítulo.
O Ministério a ser constituído pelo
Presidente eleito está à altura de dar
continuidade à obra revolucionária, pois
vem merecendo o acatamento da Impren.sa e o respeito da nobre Oposição.
A ARENA, como força politica s!tuacion!sta, vê o término do Governo Médicl envolto num esbanjamento de luz,
num. tom de afetivo respeito e, proclamando os seus êxitos, regozija-se, por
outro lado, com as perspectivas de esperança e, mais do que isso, com a segura confiança que in.spira o Governo
que se vai iniciar.
Do Congresso Nacional saem dois MInistros: o Senador Ney Braga, que, ontem, ao se despedir do Senado, num discurso de significativo conteúdo, com sábias colocações ante o tema: tecnocracia e politica, teve oportunidade de receber consagradora manifestação de solidariedade da Casa. e o nobre Deputado Arnaldo Prieto, pertencente à outra
Casa do Congresso.

Por Imperativo de consciência e dever
de justiça, quero, hoje, manifestar
nosso regozijo pela escolha de Arnaldo
Prieto para o Ministério do Trabalho.
Todos o conhecemos.
É do Sul. Pertence à nova geração de
politicas e administradores do Pais.

A sua vida pública vem sendo con.struída harmonicamente.
O Vereador da Câmara Municipal de
São Leopoldo, nos idos de 1960, antes se
preparou nos bancos universitários de
Porto Alegre, conquistando o título de
engenheiro-civil.
A exatidão do cálculo, que a profissão
lhe exige, acrescentou os estudos de Teoria e Programação do Desenvolvimento
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pela Faculdade de Ciências Económicas
da Universidade do Rio Grande do Sul,
além dos estudos e seminários na Bélgica, na França, nos Estados Unidos e
em outros países.
Na sua gloriosa Província, exerceu o
cargo de Secretário de Estado do Trabalho e da Habitação - 1963/1967 - e,
nesta altura, se engaja na Revolução de
Março, realizando gestão fecunda, onde
põe à prova as linhas da Doutrina Social da Igreja e exercita as suas fascinantes tarefas, aliando um trabalho sério, equilibrado e ambicioso, às técnicas
da liderança pelo diálogo, forjando sua
equipe no espírito de liberdade com responsabilidade.
Eleito Deputado Federal, convivemos
na Câmara, na Legislatura passada. A
fraternidade que nos uniu foi alicerçada
nos valores éticos e Ideológicos, que lnformam a sua personalidade.
Discreto, seguro, organizado, desde
1968 exerce a Secretaria-Geral da Comissão Executiva Nacional da ARENA.
Tem sido o eficiente coordenador das
at!vldades partidárias e, nesse posto,
trabalhou com: Daniel Krieger, Filinto
Müller, Rondon Pacheco, Baptista Ramos e Petrônio Portella.
O Sr. Guido Mondin permite um aparte?

V. Ex.a me

O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me o
aparte de V. Ex.a, nobre Senador Guida
Mond!n.
O Sr. Guido Mondin - Nobre Senador
José L!ndoso, V. Ex.", com grande oportunidade, está exaltando a ascensão do
ilustre Deputado Arnaldo Prieto à Pasta do Tubalho, no conjunto ministerial do novo Governo. Estava a observar que V. Ex." como que se expressa
num tom pessoal, mas deve fazê-lo - e
sei que V. Ex." o faz como manifestação Inteira do nosso Part!d'o - a Alianºa Renovadora Nacional. O júbilo, de
forma alguma, poderia ficar circunscrito. ll: preciso que ele se complete nesse
todo de manifestação da nossa grei partidária. E eu, como gaúcho, poderia levar também esse júbilo pnrn o nosso setor p,artldário no Rio Grande do Sul.
Claro que estamos todos felizes por essa
escolha, porque, em primeiro lugar, o
Deputado Arnaldo Prieto é assim um
desses valores da nova geração de poli-

tlcos brasileiros, mas também lembrando que maravilhosa tem sido a escolha
desse nosso comp,anheiro. V. Ex." acaba ele declarar que, em 1960, Arnaldo
Prleto era apenas um Vereador no Município de São Leopoldo. Quatorze anos
depois é ele Ministro do Trabalho. Ora,
é preciso abrir a alma em júbilo para
fazer essa ,apreciação, cantar essa ascensão. Então, esta manifestação de V.
Ex.", nobre Senador José L!ndoso, tem
de ser necessariamente a tradução do
pensamento da Aliança Renovadora Nacional, que teve no Deputado Arnaldo
Prieto um Secretário atuante, d!l!gente,
perspicaz, zeloso. Todos nós testemunhamos a at!v!dade incessante do
Deputado Arnaldo Prieto como Secretário-Geral do nosso Partido. Então, poderíamos estender-nos longamente, até
usando um desses apartes que às vezes
nos irritam pela extensão, mas que se
faria necessário no caso, quando V. Ex."
com tanta propriedade, quero repetir,
exalta o nome do nosso companheiro
Deputado Arnaldo Prieto, na oportunidade em que o novo Governo, tão acertadamente, o leva para participar da
sua alta equipe de colaboradores, na
realização do Governo que, antevemos,
será tão grande como aqueles que o antecederam no decurso desta fase revolucionária da vida brasileira.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço o
aparte de V. Ex.", nobre Senador Guida
Mondin. Ainda há pouco, no Aeroporto,
quando recebíamos o novo Ministro da
Justiça, Sr. Armando Falcão, que é um
homem que se marca a si mesmo como
um politico, em conversa com o nosso
Líder Petrônio Portella, este me dizia
que o meu discurso espelharia o pensamento oficial do Partido.
A modéstia não me permitiu assumir,
assim, uma atitude de quem falava em
nome da grei partidária. Eis que V. Ex.",
ln vestido da Liderança, ou torga, portanto, a este discurso a dimensão significativa, de traduzir aquilo que está na
consciência de todos os Congressistas da
ARENA e que pulsa nos corações de todos nós, num preito de reconhecimento
ao trabalho de Arnaldo Pr!eto, que, saindo do Congresso Nacional, como Ney
Braga, honrará na área do Executivo, as
suas qualidades de político e .as suas
tradições parlamentares.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex. 11 me
dá licença para um aparte?

...
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V. Ex.", nobre Líder Nelson Carneiro,
com o aparte.
O Sr. Nelson Carneiro - Penso que
seria minimizar ,a homenagem que todos nós devemos a Arnaldo Prieto, por
suas qualidades de homem político, fazê-lo, apenas, como um representante
de uma grei partidária. Ele é um Representante de uma classe partidária, de
uma classe política, de uma geração que,
depois da nossa, se dedicou às coisas da
politica, de uma geração da qual poucos
saíram e de uma geração de que cada
vez vão saindo menos elementos para a
vida públic.a. Realmente, o Deputado Arnaldo Prieto, amanhã Ministro Arnaldo Prieto, merece que V. Ex.a retrate o
seu perfil, como vem fazendo, nessas palavras, de tão alta justiça e tão merecido carinho. Estive 40 dias como companheiro, de Arnaldo Prieto, ambos representando o P.arlamento, como Observadores Parlamentares perante a ONU, e
posso depor do cuidado, da preocupação, da dedicação com que, de manhã
à noite, Arnaldo Prieto acompanhava os
trabalhos da Organização. Seu relatório apresentado à Câmara dos Deputados
retrata perfeitamente o homem desvelado, dedicado, o homem primoroso que
S. Ex." é e que, certamente, levará para o Ministério do Trabalho as qualidades que exornam sua vida pública e o
caracterizam como um dos melhores valores da nova geração dos homens brasileiros.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço a
V. Ex." o aparte e tenho sensib!lid,ade
bastante para perceber quanta alegria
causará a Arnaldo Prieto o testemunho
de V. Ex.", pela expressão ~ Independência de V. Ex." na vida pa,rlamentar. E
esse testemunho é tanto mais importante quando projeta um trab~lho de Arnaldo Prieto em companhia de V. Ex." como
nosso representante, como nosso Observador na ONU e de que resultou um relatório magnífico, e as observações por
ele levantadas nesse documento mereceram estudo e comentário de uma série de
artigos do saudoso Arnaldo Pedroso Horta, no Estado de S. Paulo, esse Arnaldo
Pedroso Horta que nós perdemos há cerca de uns três meses, num desastre, para trlste:>:a dos lntelectun.ls e para o luto dolorido da Imprensa Brasileira.
Agradeço o aparte de V. Ex,fi, comovido, e sei que ele representa a pala-

vra da justlç.a acima da palavra de amizade que pode ser Inculcada nessas que
estou pronunciando, embora com o cuidado extremo de somente seguir o caminho reta da justiça.
Continuo, Sr. Presidente.
Em decorrência da Lei da competitividade política, a Secretaria-Geral do
P.artido é como um encontro de águas,
de colorações varlegadas e oriundas de
caudais diversas, que nem sempre se
misturam.
Conviver com todos, sem comprometimentos, sem mentir, sem deslealdade,
procurando servir ao Partido acima das
circunstâncias pessoais, na missão de
desbaratar arestas, de fortalecê-lo, de
colocá-lo como instrumento da causa
maior - que é a do País - foi o propósito que iluminou a conduta de Arnaldo Prieto, garantiu-lhe o êxito e
grangeou-lhe a estima e o respeito da
coletividade partidária.
Dele se diz, com carinho, que é o m.ais
"mineiro dos gaúchos", porque fala o
essencialmente nec·essário e trabalha em
silêncio.
E3tava com a sua reeleição para 1974
tranqüilamente garantida, pois, além do
apoio d.as bases, que lhe são tradicionalmente fiéis, contava com o entusiasmo
da Ala Feminina do Partido - apoio esse cheio de graça e suscitador de justa inveja, se é que tal sentimento justo se possa eventualmente considerarque organizou, no ano passando, um
Congresso Nacional, do qual Prieto foi
proclamado Patrono.
Participava ele do fascinante processo pré-eleitoral, lá nos pampas, ensejado pelo recesso constituaional, quando
o Presidente Ernesto Geisel o convoaou
par.a entregar-lhe o Ministério do Trabalho.
Divulga a Imprensa que o Ministério
do Trabalho e Previdência Social será
reestruturado, conferindo-se autonomia
à Previdência. Mas, o importante para
Prieto não é a dimensão maior ou menor do Ministério. Importante mesmo é
o homem integral, dentro da realidade
geopolítica brasileira. Tem ele lastro filosófico e visão ampla da pro blemá tiaa
do trabalhador e do sindicalismo, e conhece as reais aspl~ações do pensamento
revolucionário nesse aampo.
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o C.apital, saberá, em nome do Estado,
dar os suprimentos de apoio à classe
operária, na perspectiva de sua realização humana e profissional, sem que
isso implique em hostil!dade ao empressariado, que dinamiza o desenvolvimento.
O Sr. Antônio Carlos -Permite V. Ex. a
um aparte, nobre Sr. Senador José Llndoso?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me,
Sr. Senador Antônio Carlos, o aparte de
V. Ex."
O Sr. Antônio Carlos - Nobre Sr. Senador José Lindoso, quero congratularme com V. Ex.a pelo registro que está
fazendo, através de seu brilhante discurso, do ato do Excelentíssimo Senhor
Preslctente da República eleito, convidando para .a Pasta do Trabalho e Previdência Social o nosso eminente Colega
de Parlamento, Deputado Arnaldo Prleto. O Senado não poderia ficar ausente
às manifestações de alegria que se têm
verificado em todos os setores da vida
nacional por essa escolha. Em nome da
nossa Bancada, já deu apoio às palavras
de V. Ex.a o nobre Sr. Senador Guida
Mondln, no exercício da Liderança, e a
ilustre e honrada Oposição manifestouse pelas palavras do Sr. Senador Nelson
C.arnelro. Quero, como membro da Comissão Executiva Nacional de nosso Partido, juntar ao discurso de V. Ex." este
modesto aparte. Em primeiro lugar, desejo pedir a atenção do Senado para a
circunstância feliz de o eminente Senhor Presidente Ernesto Geisel ter escolhido, para as pastas de maior carga
política, se assim posso classificar os Ministérios, elementos de grande vivência
na vida pública brasileira, pois a Indicação de políticos para as pastas da Justiça, da Educação e do Trabalho já, por
si, revelam uma dlretriz do próximo governo. Essas são, sem dúvida, as pastas
ministeriais que cuidam de problemas
com grandes ligações com o des·envolvimento social e político de nosso País.
A primeira delas já diz o que faz pelo
nome; a segunda cuida do futuro doBrasil; e a Pasta do Trabalho e Previdência Social trata de todos os problemas
de Interesse dos trabalhadores brasileiros. As qu,al!dades já aqui apontadas pelos nobres Senadores Guida Mondin e

Nelson Carneiro e no discurso de V. Ex."
quero juntar uma: a extraordinária sensibll!dade de Arnaldo Prieto. Para a Pasta do Trabalho, realmente, é necessário
um homem com aquela aguda visão capaz de compreender os problemas que
se multiplicam e que se diversificam na
área das relações trabalhistas. Por isso,
trago a minha palavra, não só de congr,atulações, mas também de alegria pelo discurso de V. Ex.", que faz justiça
a uma decisão sábia do futuro Chefe da
Nação.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço ao
Sr. Senador Antônio Carlos o.aparte valioso, com que conferiu nova dimensão
a este registro. Falou S. Ex.a em nome
da Direção maior do nosso Partido. Assinalou r.apidamente, com a experiência
de homem público e a sabedoria de quem
já pelejou em muitas lutas na política,
que o Presidente Geisel marca o início
de seu Governo com a escolha de três
nomes vinculados à nossa área para Ministérios que têm maior significação politica: Armando F.alcão, velho batalhador das lutas partidárias e parlamentares, que vem do Norte, acostumado a enfrentar a a~versldade, e fortalecido pela
de~ermlnaçao de prestar serviços a este
Pa1s; Ney Braga, que pertence, pelo afeto e pela in tellgência, aos nossos corações, e o nobre Deputado Arnaldo Prieto, que tantos e tão relevantes serviços
vem prestando, nestes anos todos à
ARENA, na organização e dinamizaÇão
da sua Secretaria-Geral.
Agr:adeço o aparte, inserindo-o no meu
discurso, consciente de que ele ganha
em valia com esta participação.
O Sr. Clodomir Milet Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. JOSÉ LINDOSO - Ouço V. Ex. 8 ,
nobre Senador Clodomlr Milet.
O Sr. Clodomir Milet - Ontem, aqui,
festejamos a elevação ao Ministério da
Educação e Cultura de um dos nossos
companheiros, o Senador Ney Braga, e
lhe apresentamos nossos cumprimentos.
Hoje, V. Ex.a traz à Casa sua palavra de
satisfação, que é a nossa também, pela
nomeação de outro Parlamentar brilhante, o Deputado Arnaldo Prieto para o Ministério do Trabalho. Na vêrdade, Câmara e Senado estarão presentes
no novo Governo por dois vultos eminentes da política brasileira. Arnaldo Prleto é um homem tr:abalhador, intellgên-
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traz a sua contribuição para as lutas
partidárias. S. Ex." foi o único elemento da antiga executiva do Partido que
permaneceu, quando .houve remodelação
da direção p,artidária, ao tempo da escolha de Filinto Müller para Presidente. Vê V. Ex."' que Arnaldo Prieto tem
altas qualidades, a tal ponto que, naquela altura, quando se renovavam os
quadros partidários, continuou num cargo da maior responsabilidade, que é o
de Secretário-Geral da nossa agremiação. Por conseguinte, político eminente,
dedicado ao Partido, trabalhador, representando as tradições gloriosas do Rio
Grande do Sul, para nós, do Senado, como para os nossos companheiros da Câmara, é motivo de satisfação, repito, a
sua elevação, agora, ao Ministério do
Trabalho, onde S. Ex." seguirá prestando os inestimáveis serviços que dele todos esperamos, contribuindo, assim, para a grandeza do Governo Geisel, que
vai integrar.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço a
V. Ex.", Sr. Senador Clodomir Milet, a
sua palavra de Parlamentar experiente,
que tem acompanhado a História do Parlamento Brasileiro e dos episódios mais
emocionantes da República, nestes últimos anos, e que dá um testemunho,
com a sua autoridade, tão significativo
para a vida de Arnaldo Prleto, que se
Inicia agora, d•entro de uma perspectiva, não de esperança, mas de confiança.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite
V. Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me
V. Ex.", Sr. Senador Wilson Gonçalves,
com o ap,arte que solicita.
O Sr. Wilson Gonçalves - Embora tenha chegado há poucos minutos no Plenário, estou Informado d'e que V. Ex.'\
com multa autoridade, fala neste instante, em nome da Maioria desta Casa.
Por conseguinte, seria quase desnecessário que nós, sob o comando de V. Ex.",
também ventilássemos o assunto que
traz V. Ex."' à tribuna. No entanto, é para nós, políticos, realmente, motivo de
especial satisfação que tenhamos, na Integração do Ministério do futuro Governo da República, três figuras exponencln.ls da vida públlc.a, o que representa,
Incontestavelmente, uma demonstração
de apreço à chamada classe política nacional. Como disse o nobre Senador Clodomlr Mllet, ontem enaltecemos aqui,

com justiça, espontaneamente, a f!guta
do eminente Senador Ney Braga, de quem
toda a Casa e todo o povo brasileiro esperam uma administração à altura do
seu passado e dos seus méritos pessoais.
Agora, refere-se V. Ex.", também de maneira especial, à personalidade do eminente Deputado Arnaldo Prieto que, não
só no Parlamento Brasileiro, mas, especialmente, à frente da Secretaria-Geral
da ARENA, tem prestado relevantes serviços ao nosso Partido e à Nação intclta. E, por fim, ao Dr. Armando Falcão, cearense que muito honra e ilustra
a sua terra e que já teve atuação destacada e brilhante em determinad'a época
da vida política nacional. S. Ex.", com
seu passado, com sua capacidade de mobilização, de coordenação, verdadeira vocação política, haverá de dar ao Ministério da Justiça um relevo especial e se
tornar como que uma ponte permanente entre o Parlamento e o Poder Executivo. Por isso congratulo-me com V. Ex."'
pela feliz iniciativa de trazer aos Anais
desta Casa a apreciação desses três ilustres brasileiros. Quero, assim, que V. Ex."
me permita essas descoloridas palavras,
modestas de origem, se encrustem no
brilhante discurso que V. Ex." vem fazendo, porque desejava expressar também o meu pensamento como ato de justiça aos três ilustres brasileiros.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradecendo
ao aparte de V. Ex." Sr. Senador Wilson
Gonçalves, quero dizer que estou de pleno acordo com as e:ll.1)ressões de V. Ex."',
que, longe de serem modestas, rebrilham
de justiça na proclamação de méritos, e
traduzem, realmente, ,as aspirações de
toda a coletividade política da Nação.
O Ministro Armando Falcão, em momentos tormentosos para a vida nacional, não se portou com dubiedade, ao
contrário, fez corajosamente a opção definitiva pelo Brasil. O Ministro Ney Braga sempre foi uma tradição de serviços
relevantes e brilhantíssimos na administração, não só do Paraná como da própria Casa em que somos tão honrados
em nela nos abrigar. E o Ministro Arnaldo Prleto, na Secretaria do Partido prestou tão relevantes serviços.
A palavra de V. Ex." vale como uma
sentença de magistrado, é a justiça pura e simples. Por isso ela brilha sem precisar de refletores.
O Sr. Wilson Gonçalves - Muito
obrigado a V. Ex."
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o Ministro Arnaldo Prieto, assim, as duas
forças num sistema de equilíbrio a serviço do País.
'
. Arnaldo Prieto se afirmará no Ministerlo do Trabalho, continuando o programa do Ministro Júlio Bar:a1Ja, o idealizador do PIS. Mas, essa continuidade
s~ revelará - para usar a feliz expressao do Senador Ney Braga - através da
criatividade.
O Sr. Flávio Britto -Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Ouço V. Ex.",
Sr. Senador Flávio Br!tto.
O Sr. Flávio Britto - Mei:t eminente
Colega de Bancada: V. Ex." já está falando em nome de nosso companheiro
José Esteves e do meu próprio. Mas, como Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura, não poderia deixar de
solicitar este aparte .ao meu nobre Colega, porque o grande desafio para a Reyolução de 1964 foi, justamente, nas
areas em que maus brasileiros procuraram sempre interferir, levando a desordem: a minha classe, .a agricultura patronal, o setor da Educacão e o setor da
Previdência do Ministério do Trabalho.
Os Governos da Revolução procuraram
dar ênfase a esses dois Ministérios para que o País tivesse a tranqüllidade; e
esta tranqü!l!dade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, hoje reina na área rural brasileira, porquanto chegaram ao campo
a Educação e a Assistência Social. A
classe patronal rural, que tanto fez, tanto colaborou para que seus companheiros de labor, os trabalhadores rurais, tivessem aposentadoria- como estão tendo pelo FUNRURAL - e tivessem uma
capacltação melhor para o trabalho pelo Departamento Nacional de Mão-deObra, com esse compromisso de sermos
o dirigente máximo da classe rural, não
poderia deixar de pedir, pela minha voz,
o aparte a V. Ex." Conhecemos os dois
grandes companheiros. O Senador Ney
Braga, de Estado eminentemente agrícola, ex-Governador, ex-Ministro da
Agricultura, do Estado do Paraná, dános_a certeza de que o progr:ama da Educaçao levado aos campos pelos Governos
da Revolução, repito, terá agora a sua
continuidade. E Isto é uma garantia, posso afirmar aos Srs. Senadores, de tranqüll!dade da minha classe. Quanto ao
nosso companheiro a que o eminente
Colega se está referindo, o Deputado Ar-

naldo Prleto, tive, durante esses seis anos
que exerço a cadeira de Senador pelo Estado do Amazonas, a grande satisfação
de ver diariamente na Secretaria da
ARENA e muitas vezes o acompanhe! nas
suas andanças pelos Estados; e ele semp~e corp aquela sua calma, com a sua
educaçao e hab!l!dade politica, e ao chegar aos Estados ou Municípios ia procurar os companheiros de Partido
num estilo, numa característica de
relacionamento toda sua. Por isso
meu caro companheiro de Bancada
Senador José Llndoso, a minha elas~
se, a classe patronal rural, está tranqüila. Temos certeza que o futuro Ministro
do Trabalho e Previdência Social o Ministro Arnaldo Pr!eto, irá dar a' continuidade, a garantia que esta classe sempre desejou - porque a nossa única
preocupação é produzir cada vez mais
para o engrandecimento deste País.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço o
aparte de V. Ex.", Sr. Senador Flávio
Britto. Ele se reveste de uma particularidade que é sobremodo digna de ser
assinalada: V. Ex.", Senador da República, exerce também a representação
sindical da área rural como Presidente
e dinâmico Presidente, da Confederaçã~
Nacional da Agricultura. V. Ex.e., portanto, representa a área patronal da
agricultura. Esteja certo V. Ex.", pelo
que se percebe da linha de conduta do
Deputado Arnaldo Pr!eto, que amanhã
se investirá na Pasta do Ministério do
Trabalho, de que ele procurará, em nome
do Estado Brasileiro, realmente dinamizando o trabalho da sua Pasta
defendendo e suprindo o trabalhado~
na sua qualidade hipossuficlente respeitar e estimular as atlvidades patronais para que as duas forças e Isso digo no· correr do meu discurso - possam projetar-se como uma
das metas com que o Presidente Ernesto
Geisel está mais preocupado, para complementar esse extraordinário processo
desenvolvimentista que a Revolução no
Governo Médici, desencadeou em tOdos
os quadrantes do Pais.
O Sr. Wilson Campos - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO- Ouço V. EX.",
Sr. Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - Eminente Senador José Lindoso, na oportunidade em
que V. Ex.e. já recebeu vários apartes de
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registro da atividade do Companheiro do
Congresso Nacional, Deputado Arnaldo
Prieto, que em boa hora foi convocado
por S. Ex. 1\ o Sr. Presidente Ernesto Gelsei, para servir no Ministério do· Trabalho, já dizia o nobre Senador Flávio
Britto, que me antecedeu, do quanto ele
pôde fazer para a volta à normalidade
da vida sindical. Normal!dade essa, como já foi dito pelo próprio Senador, que
foi um dos apanágios da Revolução.
Desde 1964 tem sido o cuidado do Governo Revolucionário de trazer de volta a
normalidade entre o empregado e o empregador. E nós, em nome de Pernambuco e da Confederação Nacional do Comércio, que temos a satisfação de ser
seu dirigente, também louvamos esta
convocação e a certeza de que a experiência do Deputado Arnaldo Prieto muito fará com que essas relações, entre trabalhadores e empregados, venham ter
uma continuidade da sua normalidade.
P.ortanto, parabéns a V. Ex.a e ao Governo da Revoluçã.o, a V. Ex.a, porque faz,
hoje, um espelho da vida de Arnaldo
Prieto, e ao Governo da Revolução por
ter convocado um homem do gabarito
de Arnaldo Prieto, para servir ao nosso
Ministério do Trabalho.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço ao
nobre Senador Wilson Campos por seu
aparte e assinalo o aspecto de ele falar,
também, como elemento destacado da
Confederação Nacional do Comércio. A
Confederação Nacional do Comércio tem
instrumentos para o desenvolvimento da
justiça social, através do Serviço Social
do Comércio, do Serviço Nacional de
Aprendizagem. Certamente esses instrumentos serão dinamizados na continuidade do trabalho que sempre marcou a
área patronal brasileira, bem como para
a realização dessa aspiração maior do
Governo da Revolução, que é a justiça
social.

Continuando, Sr. Presidente, digo que
Arnaldo Pr!eto não tem medo da História. Não deixará prosperar a subersão no melo operário, mas não penn!tirá, ta1p-bém, que os mais fortes façam
opressao ao trabalhador. Com vivência
no melo sindical que, tal como a juventude, sempre se constituíram em
preocupações e cuidados de sua parte,
estará ele aberto ao entendimento.
Assim o vejo como Ministro.

Até agora, ele não falou. Mas, a vida
públ!ca dos homens tem uma legenda,
que é o seu passado.
O Sr. Virgílio Távora. Ex.n um aparte?

Permite V.

O SR. JOSt LINDOSO -Com muita

honra, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora. - Caro Colega,
a classe política brasileira vive nos dias
atuais grandes momentos. A escolha de
três de seus Representantes, dois deles
com assento nas Casas Legislativas, um
no Senado e outro na Câmara, e um
terceiro com longo passado de luta e
vivência política nos dá a certeza de
que novos horizontes estã.o a se abrir
na vida pública brasileira. Têm todos
três um traço· em comum: o destemor
da tomada de atitudes. Ontem, aqui foi
assinalado. Tivemos a honra, aliás, de
fazê-lo, secundando outros Colegas, um
quanto de temerário e até um tanto de
quixotesco, de que houve, no gesto do
nosso Companheiro, Senador Ney Braga, ao enfrentar uma máquina poderosíssima e tida como invencível nas
eleições para o Governo do seu Estado,
justamente este destemor, este desassombro, que fez com que o povo das araucárias cerrassem fUeiras em torno dele.
O outro, nosso conterrâneo, não precisa
ser aqui lembrado da sua campanha contra a corrupção, contra os desmandos de
uma época em que S. Ex.a, junto com
que havia de mais destemido, de mais
aguerrido em nosso antigo partido, a
UDN, lutava a fim de que fossem restaurados oOS verdadeiros cânones morais da
Administração Pública Brasileira. Hoje,
vê-se S. Exa guindado àquela Pasta, em
cuja atuação, há anos atrás - exatamente a deixava há 14 anos - desempenhara com tanto brilhoO, com tanta
proficiência. E o nosso nobre Colega,
Deputado Arnaldo Prieto, Colega desde
1968 na Executiva Nacional da ARENA;
Colega de profissão e, principalmente
Colega na determinação de que os problemas devem ser resolvidos doa a quem
doer, s·ofra quem sofrer, haja o que houver, mas dentro do que a ele se afigurava, com aquela mansidão, com aquela
lhaneza de trato, o justo e o certo. Colega que tanto fez pelo nosso Partido e
cuja figura tão bem V. Ex.a, no momento, exalta. Essas três personalidades, vindas dos meios políticos, se afirmam já
também, com outra atitude, a nosso ver,
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coragem de afirmar que o são e continuarão a ser.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço o
aparte de V. Ex.", nobre Líder Virgílio
Távora.
Assalta-me, neste momento, em face
de tão expressiva solidariedade, repassada de certa euforia, que os Ministros
que saem da classe politica assumem,
realmente, para conosco compromissos
tácitos de grande expressão e devemos
nos dar conta de uma imposição muito
realista, devemos ter para com eles, também, o compromisso absoluto da solidariedade e da compreensão, para que eles
desempenhem, dentro de uma linha política renovada, as suas tarefas. É preciso que prestemos a eles a solidariedade
que Toynbee assinalou, como valor significativo para dar sentido à vida, a
compreensão. Assim, teremos de ter a
maior compreensão para as tarefas que
vão realizar dentro de uma perspectiva
de um Brasil novo, com novos costumes,
com novas técnicas, empenhando em planejamento, enfrentando o maior desafio
de nossa geração, que é construir este
País como uma grande potência. Tenhamos para com eles a_ compreensão,
para que, com compreensao e solidariedade, num binômio forte e decisivo, possamos honrar a classe política e prestar
os maiores e melhores serviços à Nação.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO -Ouço V. Ex.",
nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamin Farah - O trecho final de seu discurso é quase que uma convocação aos seus Colegas, Inclusive os
do MDB. V. Ex." está pedindo uma compreensão àqueles eminentes homens púJ:Ilicos que foram designados para as Pastas de Ministros, e me refiro, precisamente, ao nobre Senador Ney Braga, ao
ex-Deputado e ex-Ministro Armando
Falcão e ao Deputado Arnaldo Prieto.
Na verdade, são três homens dignos, respeitáveis, que têm marcado a vida pública com trabalho, com inteligência, com
bravura e elevado espírito público, e representam a classe política. V. Ex." está
fazendo uma apologia da classe política, ao exaltar essas três figuras.
Não podemos ser impermeáveis à sua
fala, porque essa tem que ser uma das
nossas grandes lu tas: a dignificação da

classe política. Muitos existem por ai que
têm certo repúdio pela política. Por isso,
quando um Colega nosso sobe à tribuna para exaltar três homens públicos
q~e têm dignificado o Legislativo, não
J:?Osso deixar de dar-lhe minha solidariedade. V. Ex." está fazendo um discurso relevante, de grande interesse para o
Senado, para a nossa classe e para o
País. É trabalhando assim que se defende a Democracia, é assim que se propugna pela liberdade, é assim que se propugfende o povo e se exalta a Pátria a que
temos a honra de pertencer.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço o
aparte de V. Ex.", o qual, incorporado ao
meu discurso, será realmente um enriquecimento para o mesmo.
Direi, continuando, Sr. Presidente, e
para retomar o veio do meu pensamento, que assim o vejo como Ministro. Até
agora ele não falou, mas a vida pública
dos homens tem uma legenda que é o
seu passado.
Para um cristão, um politico e um homem engajado na Revolução de Março,
com a sensibilidade de Arnaldo Prieto,
não há incógnitas a decifrar.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex."
uma pequenina intervenção?
O SR. JOSÉ LINDOSO - É sempre
com encantamento, para aprender, que
OUÇO V. Ex. 8
O Sr. Guida Mondin - Precisamente,
no momento em que V. Ex." nos diz
muito nessas últimas palavras do seu
discurso. Gosto muito das conotações do
tempo e me volto, exclusivamente agora,
para o nosso Companheiro, e agora Ministro, Arnaldo Prieto. Ele leva para o
Ministério uma preciosa experiência.
Por isso que se houve bem como Secretário do Trabalho do Governo do Rio
Grande do Sul. Então, ao falar em
conotações do tempo, estou a lembrar
certa tarde em que inaugurávamos, em
minha Cidade, Porto Alegre, a Vila Farrapos, uma das realizações da Administração Arnaldo Prieto, na citada Secretaria do Trabalho. Lembro bem; era
uma tarde demorada em que vamos fazer uma ligeira poesia ...
O SR. JOSÉ LINDOSO - A poesia é
tão essencial à vida como o pão.
O Sr. Guida Mondin - ... as sombras
descansam assim nas coisas e nas almas.
Eu observava os trabalhadores que, com
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residências. Eu, então, imaginava que
aquela chave que iam usar, a partir daquele ato de inauguração, muito mais do
que portas, iam abrir, assim, toda a· realização de uma velha esperança do lar,
da casa própria. E foi nessa ocasião e é isso que quero lembrar - que o
saudoso Presidente Castello Branco, presidindo aquela solenidade de Inauguração da Vila Farrapos, nos disse, em discurso, referindo-se ao então Secretário
Arnaldo Prieto, que a ele estava fadado
um luminoso futuro como natural ascensão da sua capacidade de trabalho,
da sinceridade do seu trabalho no atendimento da coisa pública.

nhã, às 10 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada a receber os
compromissos e empossar os Srs. Generais-de-Exército Ernesto Gelsel e Adalberto Pereira dos Santos como Presidente e Vlce-Presldente da República, respectivamente.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão.
Nos termos de requerimento aprovado
pelo Plenário, amanhã não haverá Sessão no Senado Federal, nem expediente
em sua Secretaria.
Designo para a Sessão Ordinária de
segunda-feira, dia 18, a seguinte

O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço a
V. Ex.a, ao se referir a essa profética
afirmação do Presidente Castello Branco. Como estadista, ele tinha a visão
para o futuro e, com seu espírito de justiça, proclamava o mérito de um jovem
que então se afirmava na promoção do
bem-estar na sua terra, na sua gloriosa
Província do Rio Grande do Sul.
O nosso Partido tem confiança na
atuação do seu ex-Secretário-Geral. Ele,
no Ministério, levará para o trabalhador
e para o empresário a mensagem política, traduzida, não no pelegulsmo, nas
greves encomendadas, na luta de classe, mas, na ordem, no reconhecimento
dos direitos, na proclamação dos méritos,
na busca da conciliação de Interesses,
no despertar crescente do entusiasmo de
empresários e trabalhadores pela obra
da Revolução, que, nesse setor, se configura na eliminação do pauperismo, na
melhoria da mão-de-obra, com o objetlvo de desenvolver o País e Implantar
uma sociedade onde a Justiça Social
seja visível, pela sua realização constante.
O Senhor Presidente Ernesto Gelsel
recrutou, com Arnaldo Prleto, na Câmara, e Ney Braga, no Senado, Iídlmos
Representantes da política e homens que
vão Integrar-se na sua equipe, leais ao
seu supremo compromisso, que é o de
servir ao Brasil, colaborando, desse modo, para o êXito de seu Governo e o
engrandecimento da República. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não há mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão Solene a realizar-se ama-

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n.O 1, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 3, de 1974), que suspende
a proibição contida nas Resoluções
n.o 58, de 1968, n.0 79, de 1970, e
n.O 52, de 1972, para permitir que
o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul possa elevar o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n.0 4, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridlcidade.
2

Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n.0 8, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 17, de 1974), que suspende
a proibição contida nas Resoluções
n.o 58, de 1968, n.0 79, de 1970 e n.0
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), tendo
PARECER, sob n. 0 18, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e j uridicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 15
minutos.)

"'
''
I:

13.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 18 de março de 1974
PRESIDiNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ADALBERTO SENA
E RUY SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Gulomard
- Geraldo Mesquita - Flávi·O Britto
- José Lindoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Clodomir Milet - José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luís de Barros - Milton
Cabral - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Wilson campos - Arnon
de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista Antônio Fernandes - Ruy Santos Carlos Lindenberg - Eurico Rezende- Paulo Torres- Benjamin Farah - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - F'ernando Corrêa Saldanha Derzi - Mattos Leão Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. to-secretário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargro cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM
N. 0 101, de 1974
(N.• 109/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos termos do art. 42, Item III, da
Constituição, tenho a honra de subme-

ter à consideração do Egrégio Senado
Federal o nome do Doutor Elmo Serejo
Farias para exercer o cargo de Governador do Distrito Federal.
Os mérito3 do Senhor Elmo Serejo Farias, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa •elevada função,
constam do anexo "Curriculum Vitae".
Brasília, em 18 de março de 1974.
Ernesto Geisel.
"CURRICULUM VITAE"
Nome: Engenheiro ELMO SEREJO FARIAS
Natural: São Luis - Estado do Maranhão
Nascido: em 7 de abril de 1928
Filho d•e: Raymundo Gomes Farias e
Manoela Serejo Farias
Casado com: Edwaltriz de Amorim Pithon Farias
Filhos: Rogério Pithon Serejo Farias,
Roberto Pithon Serejo Farias e Beatriz
Laura Pithon Serejo Farias.
Formação Profissional: Engenheiro Civil - Formado pela Escola Politécnica
da Universidade Federal da Bahia Turma de 1954.
Atividades Exercidas
I. Funcionário do Ministério da Fazenda, através de concurso realizado pelo
DASP - lotado na Delegacia Regional
do Imposto de Renda, em Salvador.
II. Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, exercendo os cargos ataixo relacionados:
1. Engenh•eiro residente das construções em Licínio de Almeida - (Linha
Sul) trecho Caculé-Monte Azul com as
seguintes atlvldades:
a) Alargamento de cortes e consolidação de a terras;
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Diesel;
c) Implantação do Serviço de Abastecimento de Agua em Licínio de Almeida;
d) Construção de um reservatório elevado para 200. 000 litros; e
e) Construção de residências para a
V.F.F.L.B.
2. Engenheiro residente da via permanente em Contendas (Linha Sul),
trecho entre Queimadinhas e Monte Azul.

3. Engenheiro residente da via permanente em São Fellx (Linha Sul) trecho Conceição de Feira e Queimadinhas.

Engenheiro residente em Alagoinhas - São Francisco (Linha Principal
e Centro-Norte), trecho entre SalvadorAramari-Rio Real.
4.

5. Engenheiro da via permanente em
Salvador (Escritório Técnico do Departamento da Via Permanente).

III. Contratado Engenheiro re.sidente
para Bahia por Machado da Costa S/A
- Empresa de Engenharia (especialldad·e: construção, reparação e substituição
de pontes metálicas em tráfego), tendo
sido responsável para execução das seguint•es estruturas:
1. Ponte sobre o rio do Peixe I - Linha Centro <BA);
2. Ponte sobre o rio do Peixe II Linha Centro (BA);
3. Ponte sobre o riachão - Linha
Centro (BA);
4. Ponte sobre o ri·o Sergi - Linha
Sul (BA);
5. Ponte sobre o rio Jacuípe- Linha
Sul (BA);
&. Ponte sobre o rio Jacuípe - Linha
Centro (BA);
7. Ponte sobre o rio Itapicuru - Linha Norte (BA>;
8. Ponte sobr·e o rio Joanes - Linha
Centro (BA);
9. Ponte sobre o rio Vasa Barris Linha Norte (SE);
10. Ponte sobre o rio Paraguassu Linha Sul (BA);
11. Reparação do vão - lad·o São Fel!x- 100m.

IV. Nomeado Engenheiro da Prefeitura
Municipal de Salvador, tendo exercido os
seguintes cargos e atividades:
a) Engenheiro de Distrito (fiscalização
de edificações particulares);
b) Engenheiro Chefe da fiscalização
(edificações particulares);
c) Engenheiro Chefe da Divisão de
Fiscalização (edificações particulares) ;

Fiscalização (edificações particulares);
d) Engenheiro Diretor-Geral de Urbanismo e Edificações Particulares da Secretaria de Viação e Obras Públicas da
Prefeitura Municipal de Salvador.
e) Diretor do Departamento de Obras
da Prefeitura;

f) Engenheiro Conselheiro da Superintendência de Urbanização da Capital SURCAP;
g)

OAP;
h)

Diretor de Planejamento da SURDiretor Executivo da SURCAP;

i) Secretário de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Salvador;
j) Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município;
k) Engenheiro Superintendente da
SURCAP;
I) Assessor especial do Prefeito para
Planejamento e Urbanismo;

Responsável pela execução do Plano Mário Leal Ferreira, com a construção das Grande.s Avenidas do Vale que
modificaram o Sistema Viário da cidade
e pos.sibill taram o seu crescimento.
m)

Outras Atividades
Membro do Conselho deliberativo do
Departamento Municipal de Estradas de
Rodagem - DMER.
Membro do Conselho Regional de Engenharia.
Observação: A Superintendência d·e
Urbanização da Capital - SURCAP foi a Autarquia criada, na Prefeitura Municipal de Salvador, para se encarregar
da Execução do Plano Viário da Cidade,
da construção das Grandes Avenidas e
das Grandes Obras da Cidade e da sua
Urbanização.
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EXECUTADAS
Viadutos:
1. Dos Operários - 2
2. Dos Engenheiros - 3
3. Marta Vasconcelos- 2
4. Marta Rocha - 2
5. São Raimundo- Pol!teama- 1
6. Mário Leal Fereira - 2
7. Da Federação - 1
8. Da Rua Dr. Seabra- 1
Praças:
1. Praça Simões Filho
2. Largo dos Mares
3. Praça da Bandeira
4. Jardim dos Namorados
5. Praça Almeida Couto (Jardim de
Nazaré)
6. Jardim de Ondina
7. Praça Cairu
8. Baixa do Bonfim
Avenidas
1. Avenida Centenário
2. Avenida Presidente Artur da Costa
e Silva
3. Avenida Presidente Castello Branco
4. Conjunto da Fonte Nova
5. Avenida São Raimundo - Politeama
6. Avenida Garibaldi
7. Sistema Viário da Praça Cairu
Restauração e Recuperação
1. Do Paço Municipal e inicio das
Obras do Pelourinho.
Em março de 1971, nomeado pelo Governo do Estado para o cargo de Superintendente do Centro Industrial de
Aratu, função que exerce no presente
momento.
VI. Atividades em obras de apoio e projetas sob sua responsabilidade no Centro
Industrial de Ara tu (CIA) :
1. Vias internas do CIA (asfaltadas);
2. Serviço de abastecimento das empresas localizadas na área do CIA;
3. Implantação de novas linhas de
energia;
4. Construção das obras do Porto de
Ara tu;

5. Urbanização da área industrial;
6. Construção de barragens;
7. Implantação de rede de esgotos e
pavimentação dos núcleos habitacionais;
8. Construção de obras esp•ecia!s (viadutos);
9. Preparação do projeto executivo para o ramal ferroviário, trecho Pasto de
Fora-Porto de Ara tu (15 km);
10. Preparação do projet~ executivo
para acesso r<Jdoviário ao Porto d•e Aratu;
11. Implantação da rede de abastecimento de água ao Porto de Aratu e Zona de Indústrias Pesadas;
12. Construção de 4 novos reservatórios na Zona de Indústrias Pesadas;
13. Preparação do projeto de linha da
transmissão no Porto de Aratu;
14. Concorrência Pública Internacional para aquisição d•e equipamentos portuários;
15. Execução e perfuração de poços
produtores de água (na formação de São
Sebastião) em Camaçari;
16. Administração Geral da Autarquia
(CIA).
Outros Encargos
Representou o Governo da Bahia no
contrato assinado na Holanda entre CIA
- Netherlands Englneering Consultants
CNEDECO) e CIA - Nederlands Investeringsbank Voar Ontwikk!ngslanden N.V.
(NIO);
Representou o CIA no contrato assinado com a empresa Pohllg-Heckel Bleichert Ver·einigte Maschinenfabr!nken
A.G. (ao Brasil) ;
Contratos naci·onais (setores do financiamento); e com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico.
VII. I:'iversas Obras Civis em Salvador
VIII. Participação em Congressos de
Engenharia e Urbanismo.
IX. Cursos
Admin!straçãQ de Empresa - Associação dos Diplomados da Es.cola Superior
de Guerra - ADESG.
X.

TítUlos e Medalhas

Cidadão e Benfeitor da cidade doe Salvador, concedido pela Câmara de Vereadores da cidade de Salvador.

•
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serviços prestados ao Município de Salvador, como executor das obras da cidade na Administração Antonio Carlos
Magalhães.

to ao Reino da Arábia Saudita, para,
cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Bras!! junto ao
Emirado do Kuwait.

OFíCIOS

(A Comissão do Distrito Federal.)

de agradecimento de comunicação referente a escolha de nomes indicados
para cargos cujo provimento depende
de prévia autorização do Senado Federal.
- N.0 94174 (n. 0 91/74, na origem), de
13 de março de 1974, referente à escolha do Senhor Doutor PAULO LAITANO TAVORA, para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal Federal de
Recursos.
-

N.0 95174 (n. 0 92/74, na origem), de 13
de março de 1974, referente à escolha
do Senhor Doutor GLAUCO ANTóNIO
LESSA DE ABREU E SILVA, para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.

-

N. 0 96174 (n.o 93/74, na origem), de
13 de março de 1974, referente à e-scolha do Senhor Doutor WILSON DE
SOUZA AGUIAR, para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da
União.

-

N.0 97174 (n.o 94/74, na origem), de
13 de março de 1974, referente à escolha do Senhor JORGE D'ESCRAGNOLLE TAUNAY, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Bras!! junto à República do Líbano.

- N.0 98174 (n. 0 95/74, na origem), de
13 de março de 1974, referente à
escolha do Senhor JORGE DE CARVALHO E SILVA, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à Repúbl!ca da
Itália.
- N.0 99/74 (n.o 96/74, na origem), de
13 de março de 1974, referente à escolha do Senhor CARLOS ALBERTO
FONTOURA, General-de-Divisão, para exercer a função, em comissão, de
Embaixador do Bras!! junto à Repúbl!ca Portuguesa.
- N. 0 100174 (n. 0 107/74, na origem), de
14 de março de 1974, referente à escolha do nome do Senhor MURILLO
GURGEL VALENTE, Embaixador jun-

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 6, de 1974
(N,0 1. 764-B/74,

na origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTE DA REPWLICA)

Autoriza o Poder Executivo a
transformar a Fundação Universidadade do Acre em Fundação Universidade Federal do Acre, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -

É o Poder Executivo autorizado a transformar a Fundação Universidade do Acre, criada pela Lei Estadual
n.O 318, de 3 de março de 1970, e reformulada pela Lei Estadual n.o 421, de 22
de janeiro de 1971, em Fundação Universidade Federal do Acre.

Parágrafo único - A Fundação Universidade Federal do Acre reger-se-á por
Estatuto aprovado por Decreto do Presidente da República.
Art. 2.0 - 0 Presidente da República
designará, por decreto, o representante
da União nos atas de instituição da
Fundação.

Parágrafo único - Nos atas de instituição da Fundação é permitida a representação de doadores, entidades públ!cas ou particulares.
Art. 3.0 - Constituem atos de instituição da Fundação, entre outros, os que
se fizerem necessários à integração de
patrimônio, dos bens e direitos referidos
no art. 6. 0 desta Lei e a respectiva avaliação.
Art. 4.0 - A Fundação, com sede e foro
na cidade de Rio Branco, será entidade
autônoma e adquirirá personal!dade jurídica a partir da inscrição de seu ato
constitutivo no registro civ!l das pessoas
jurídicas, da qual serão partes integrantes o Estatuto e o Decreto que os aprovar.
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manter a Universidade Federal do Acre
instituição de ensino superior, de pes~
quisas e estudo, nos diferentes ramos do
saber e da divulgação científica, técnica
e cultural, que incorpora a atual Universidade do Acre, autorizada a funcionar pelo Decreto n. 0 68. 567, de 29 de abril
de 1971.
Art. 6.0

O património da Fundação
será constituído:

I - pelo património da Fundação Universidade do Acre;
II - pelas doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitas ou concedidas pela União, Estados, Municípios
e por quaisquer entidades públicas ou
particulares;
III - pela dotação consignada anualmente no Orçamento da União;
IV - pela doação dos bens móveis e
imóveis do domínio do Estado do Acre,
autorizada por Lei;
V - pelos bens e direitos que, no ato
constitutivo da Fundação, forem doados
por outras entidades interessadas nos
seus objetivos;
VI - pelas rendas e juros resultantes
de depósitos bancários;
VIII - pelas taxas e anuidades que
forem fixadas pelo Conselho Diretor, com
observância da legislação espefícia sobre
a matéria.
1.0 -0s bens e direitos da Fundação
serão utlllzados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos não podendo ser alienados os imóveis e os bens que foram gravados de
inallenabllldade no ato constitutivo, sem
prévia autorização da autoridade competente.
§

§ 2. 0

No caso de extinguir-se a Fundação, os bens e direitos gravados de inalienabllidade reverterão aos doadores e
os demais serão incorporados ao património da União.
§ 3.0 - No ato constitutivo, os instituidores poderão também relacionar bens
e direitos cedidos temporariamente à
Fundação sem quaisquer ónus para esta
c pelo prazo que for estabelecido no mesmo ato.

Art. 7. 0 -A manutenção da Fundação
Universidade Federal do Acre será assegurada por recursos orçamentários da
União.
Art. 8.0 - A Fundação Universidade Federal do Acre será administrada por um
Conselho Diretor constituído do Presidente e do Vice-Presidente, que serão o
Reitor e o Vice-Reitor da Universidade,
escolhido pelo Presidente da República,
na forma da Lei n.0 5.540, de 28 de novembro de 1968, de 6 (seis) membros e
6 (seis) respectivos suplentes, escolhidos
dentre pessoas de lllbada reputação e
notória competência, assim especificados: 3 (três) membros de livre escolha
do Presidente da Re·públlca, 1 (um)
membro indicado pelo Ministério da Educação e Cultura, 1 (um) membro indicado pelo Governo do Estado do Acre, 1
(um) membro indicado pelas classes
empresariais do Estado, devendo todos
serem nomeados pelo Presidente da República.
§ 1.0 - Os membros do Conselho Diretor não serão remunerados, podendo,
entretanto, receber cédulas de presença.
§ 2. 0 -Excetuados o Presidente e o Vice-Presidente, os membros do Conselho
Diretor exercerão o mandato por 6 (seis)
anos, podendo ser reconduzidos uma só
vez.
§ 3. 0 -Ao ser constituído o Conselho
Diretor dois de seus membros terão
mandato de apenas 2 (dois) anos e outros dois, de 4 (quatro) anos.
§ 4.0 - Para constituição da Universidade, será designado pelo Presidente da
República um Reitor Protempore.
Art. 9.0 - O Conselho Diretor terá a
função precípua de gerir o património
da Fundação, de modo a assegurar à
Universidade seu plano de desenvolvimento, em consonância com os objetivos
previstos na legislação de ensino.
Art. 10 - A Universidade Federal do
Acre gozará de autonomia didático-cientifica, disciplinar, administrativa e financeira, nos termos da Lei e do seu
Estatuto.
Al't. 11 - O Ministério da Educação e
Cultura tomará as providências necessárias para a reformulação do Estatuto
da Fundação Universidade do Acre, do
Estatuto e do Regimento Geral da Universidade do Acre, adaptando-os às disposições desta Lei, no prazo de 180 dias.
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Conselho Diretor, mediante prévia autorização do Conselho Federal de Educação, poderão incorporar-se à Universidade outras instituições de ensino, oficiais
ou particulares, vedada a duplicação de
meios para fins idênticos ou equivalentes.
§ 1. 0

O Estatuto da Fundação Universidade Federal do Acre disporá sobre
outros encargos e atribuições da mesma
Fundação, Inclusive sobre recursos e
mel·os necessários ao perfeito cumprimento de seus objetlvos.

§ 2.0

Art. 12 - O regime jurídico dos servidores da Fundação Universidade Federal
do Acre, no que couber, é o da legislação
do trabalho, assegurando-se aos atuais
professores e aos funcionários estáveis ou
efetlvos das unidades incorporadas à
Fundação as garantias estabelecidas na
Constituição Federal ou Estadual vigente.

Art. 13 - Para atender aos encargos
decorrentes da aplicação desta Lei, fica
o Poder Elllecutivo autorizado a abrir
crédito especial no valor de Cr$ ....... .
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros),

Parágrafo único -A despesa autorizada neste artigo será compensada por
anulação de dotação orçamentária, classificada em Encargos Gerais da União,
no Orçamento da União para 1974.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM
N.o 80, de 1974
Excelentíssimo 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 deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Educação
e Cultura, o anexo Projeto de Lei que
"autoriza o Poder Executivo a transformar a Fundação Universidade do Acre
em Fundação Universidade Federal do
Acre, é dá outras providências".
Brasília, em 8 de março de 1974.
Emílio G. Médici.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 87, DE
25 DE JANEIRO DE 1974, DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇAO E CULTURA.
Excelentisslmo Senhor Presidente da
República:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência Anteprojeto de Lei que federaliza a Universidade do Acre, e dá
outras providências, tendo em vista a
relevância da medida para o desenvolvimento nacional e a evolução de sistema
educacional do País.
2. O atual Governo tem concentrado
esforços na Região Norte, na tentativa
de lhe propiciar condições adequadas de
desenvolvimento e Intensificar o processo de Integração nacional. Todos conhecemos as dificuldades que enfrenta a comunidade amazônica, diante de uma natureza multas vezes hostil e desafiadora,
na sua luta pela subsistência. Justificase, portanto, a preocupação do poder público federal e convergência de investimentos para o dimensionamento e solução eficaz dos problemas regionais.
3. O Estado do Acre, dentro desse panorama, apresenta uma situação singular
e extremamente difícil. Um baixo índice
demográfico, uma população rarefeita e
predominantemente rural, um sistema
viário deficiente, uma economia basicamente extrativista, um parque industrial
incipiente, tudo isso torna excessivamente onerosas as atividades estaduais. Isolado das demais unidades da federação,
por sua configuração geográfica, enfrenta complexos problemas, além de constituir a região um ponto estratégico da
segurança nacional, pois serve de fronteira para diversas nações vizinhas.
4. A Universidade do Acre é o único
centro de ensino superior do território,
sofrendo toda sorte de percalços pela
insuficiência de recursos financeiros para a sua manutenção por parte do Governo Estadual. Acresce que é o único
Estado da União que não possui uma
Universidade Federal, apresentando, por
Isso mesmo, carência de recursos e auxílio da área. A canalização de esforços
pelo Governo Federal é, portanto, mais
do que uma necessidade: uma verdadeira
imposição para o desenvolvimento regional, que o Governo pretente estimular.
5. O Ministério da Educação e Cultura, através de seus órgãos competentes, tem procurado atenuar e auxiliar,
ao máximo de suas possibilidades, o sistema educacional do Estado. Mas a si-
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financeiros disponíveis, clama urgentemente pela Intervenção dlreta do Poder
Público Central, no sentido da federalização da Universidade do Acre,
propiciando sua consolidação como instituição de ensino, medida de alta significação para a expansão do ensino
superior no País, assim como relevante
Interesse para o desenvolvimento e a segurança nacional.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - Jarbas
G. Passarinho.
(As Comissões de Educação e Cultura
e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 7, de 1974
(N. 0 1.095-B/72, na casa de origem)

Altera a redação do item III do
art. 6.o da Lei n.o 5 .681, de 24 de
agosto de 1966, que "regula o exercício da Odontologia".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O item III do art. 6.0 da Lei
n. 0 5. 081, de 24 de agosto de 1966, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6.0 - Compete ao cirurgiãodentista:
•••••••• o • o •••• o •••••• o •••••••••••••

III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(A Comissão de Saúde.)

PARECERES
PARECER

N.o 25, de 1974

da Comissão de Finanças, sobre o
Ofício S-06, de 1974 (n.0 G-110/74,
na origem), do Senhor Governador
do Estado do Rio de Janeiro, solicitando ao Senado Federal autorização para 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 seu Programa Viário e de Obras do Estado.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O Senhor Governador do Estado do
Rio de Janeiro, no Oficio n. 0 G-110, de

12 de março do corrente ano, solicita ao
Senado Federal, nos termos do art. 42,
inciso IV, da Constituição, a competente
autorização para aquele Governo realizar uma 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 moedas, destinado a financiar
parte do Programa VIário e de Obras do
Estado.
2. No oficio que o Chefe do Executivo
do Estado do Rio de Janeiro encaminhou
ao Senhor Ministro da Fazenda foi dado
ênfase ao fato que "o esquema de financiamento do programa de Investimentos
deste Estado, aprovado pelo Governo Federal em maio de 1972, previa operações
de crédito no montante equivalente a
Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros), sendo Cr$ 120. 000. 000,00
(cento e vinte milhões de cruzeiros) em
moeda nacional e Cr$ 180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de cruzeiros) a
serem obtidos mediante contratação de
empréstimos externos (cerca de US$ 30
milhões).
3 . Estudos efetuados pelas autoridades
financeiras estaduais revelaram a necessidade do ingresso imediato de mais US$
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares)
para o setor rodoviário, considerando a
coordenação da rede estadual com os
novos trechos das grandes rodovias federais e tendo em vista o aumento de
tráfego causado pela inauguração da
ponte Rio-Niteról.
Os recursos · externos da ordem de
US$ 30 milhões de dólares já foram obtidos mediante a contratação de dois empréstimos, no valor de US$ 10 milhões
<Resolução n.o 54, de 1972), e US$ 20 milhões de dólares (Resolução n.0 20, de
1973), ambas do Senado Federal.

4.

5. Vale ressaltar, as operações de dívida pública interna programadas para
suprir os recursos restantes não chegaram a ser realizadas, ficando sem utilização, até o momento, a autorização
dada para contratação de empréstimo
em moeda nacional, até o limite de Cr$
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
cruzeiros).
6. Assim, o Senhor Ministro da Fazenda, através da Exposição de Motivos n. 0
110, de 1974, atendendo solicitação do
Senhor Governador do Estado do Rio de
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a operação em pauta, fixando o ponto
de vista favorável do Poder Executivo
Federal.
7. A Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX), em sua reunião de 7 do
corrente, decidiu credenciar a operação
financeira em questão, considerando-a
atendida para os efeitos do Inciso I, do
art. 2. 0 , do Decreto n.o 65.071, de 27 de
agosto de 1969.
8. Na esfera estadual, a contratação
foi aprovada através da Lei n. 0 6. 778,
de 24 de abril de 1972.
9. Cumpre ressaltar que não haverá
garantia da União para o empréstimo, o
qual será contratado com lastro de crédito do Estado.
10. Como se verifica, foram atendidas
todas as exigências do Regimento Interno (art. 406, alíneas a, b, c).
11. Ante o exposto, opinamos pela
aprovação do pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 10, 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-americanos), destinado a financiar parte do Programa
Viário do Estado.
Art. 1.0 - É o Governo 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
moedas, com grupo financiador estrangeiro que venha a ser Indicado e aceito
pelo Governo Federal, destinado ao financiamento parcial do Programa 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 Bras!l
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, ao
disposto na Lei n.o 6. 778, de 24 de abril

de 1972, da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 14 de março
de 1974. - João Cleofas, Presidente Benedito Ferreira, Relator - Virgílio
Távora - Celso Ramos - Alexandre
Costa - Mattos Leão - Lenoir Vargas
- Tarso Outra. - Nelson Carneiro Saldanha. Derzi.
PARECER
N.0 26, de 1974
da. Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.o 10, de 1974, apresentado pela
Comissão de Finanças que "autoriza
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo, nas condições e
fins que especifica".
Relator: Sr. Mattos Leão
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente Projeto de Resolução 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-americanos) de principal, ou o
equivalente em outras moedas, com grupo financiador que venha a ser aceito
pelo Governo Federal, e que se destinará
ao financiamento parcial do Programa
Viário e de Obras do Estado.
2. A Comissão de Finanças, após examinar detidamente todos os documentos e informações contidas no processado - e que esclarecem perfeitamente os
detalhes da operação - opinou pela sua
aprovação, apresentando o Projeto de
Resolução, ora objeto de nossa apreciação.
3. No âmbito da competência regimental e atendidas que foram todas as exigências do Regimento Interno (art. 406,
alíneas a, b e c e 407, alínea b) e, ainda,
o estabelecido no art. 42, item IV, da
Constituição, esta Comissão opina pela
tramitação normal do presente Projeto
de Resolução, posto que jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, em 14 de março
de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Mattos Leão, Relator - Osires Teixeira
- José Augusto - Heitor Dias Accioly Filho - Helvídio Nunes - Nelson Carneiro - Gustavo Capa.nema.
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O Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, Comunicação que será
lida pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO

É

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N,o 15, de 1974
Altera a Legislação da Previdência

Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Em 15 de março de 1974
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, em obediência ao disposto
no art. 43, alínea b do Regimento Interno, que nesta data me afasto do exercício do mandato de Senador pelo Estado do Paraná a fim de, nos termos do
art. 36 da Constituição, assumir o cargo
para o qual fui nomeado, de Ministro dé
Estado da Educação e Cultura.

O art. 38 da Lei n. 0 3.807, de
26 de agosto de 1960, com a redação dada
pela Lei n.0 5. 890, de 8 de junho de 1973
passa a vigorar com a seguinte redação:'
Art.1.0

-

Atenciosas saudações. - Ney Braga.

Não se adiará a concessão do beneficio pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes. Desde que concedido o beneficio, qualquer inscrição ou habilitação posterior, que implique exclusão ou inclusão de dependentes, só
produzirá efeitos a partir da data de
sua efetivação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

§ 1.0

A Presidência fica ciente.

Há, ainda, outra Comunicação que vai
ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Brasília, em 15 de março de 1974.

Ex.mo Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília - DF.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex."
que, por extinção do mandato do insigne
Presidente Emílio Médici, estou deixando
nesta data o Ministério da Educação e
Cultura, e reassumindo minha cadeira no
Senado Federal.
Na oportunidade, desejo reafirmar a
satisfação de retornar ao exercício do alto mandato com que me distinguiu a
confiança do povo paraense, retomando
o convívio com V. Ex.a e nossos Pares
nessa Casa do Congresso Nacional a que
tanto me orgulho de pertencer.
Atenciosas saudações. -

Jarbas G.

Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido val à publicação.
O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura
do Projeto de Lei encaminhado à Mesa.

"Art. 38 -

O cônjuge ausente não excluirá do beneficio a companheira
designada. Somente ser-lhe-á o mesmo devido a partir da data de sua
habilitação e comprovação efetiva de
dependência económica.

No caso de segurado condenado a prestação de alimentos, haja
ou não desquite, ser-lhe-á assegurado até o valor da pensão judicialmente arbitrada, destinando-se o
o restante à companheira ou ao dependente designado.

§ 2.0

§ 3.0 - A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na
Lei, quando do reajustamento da
pensão por morte.
§ 4.0

A pensão será devida integralmente à companheira se o segurado, viúvo ou solteiro, não tiver
filhos capazes de receber o beneficio.
§ 5.0 - Havendo filhos de qualquer
natureza capazes de receber o benefício, somente a metade da pensão
será atribuída à companheira."

Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas. as
disposições em contrário.

Justificação
O art. 14 de Lei Orgânica da Previdência Social, com a nova redação da
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merece aplausos. São tantas, porém, as
hipóteses que o problema suscita, que é
natural algumas escaparem, vez por outra. Assim, os § § 2.0 e 3.0 do artigo "sub
examen" referem-se ao cônjuge desquitado, dando à questão solução para um
problema cada dia mais presente na previdência social.
Entretanto, há uma evidente lacuna no
que diz respeito à situação Inversa, ou
seja, quando a companheira é, por
exemplo, desquitada e o segurado é solteiro ou viúvo. O projeto vem em socorro dessa situação.
l!J o caso, também, do segurado casado
e não desquitado, que está apenas obrigado a prestar alimentos à esposa. Nessa
hipótese, a companheira que o assiste no
mínimo há cinco anos ficaria ao desamparo. Daí a alteração ora proposta, que
visa dar maior amplitude ao momentoso
problema.
Sala das Sessões, em 18 de março de
Nelson Carneiro.

1974. -

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 3. 807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
o •••••• o

o •• o. o • • • • • • • o

••••••••• o ••••• o

••

Art. 38 - Para efeito do rateio da pensão conslderar-se-ão apenas os dependentes habilitados, não se adiando a concessão pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes.

Parágrafo único - Concedido o benefício, qualquer Inscrição ou habilitação
posterior, que implique exclusão ou inclusão de dependentes, só produzirá efeito a partir da data em que se realizar.
o. o. o ••• o ••••• o •••••• o • • • • • • • • • • • • o •••••

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto lido será publicado e, em seguida, despachado às Comissões Competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
l!J lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 14, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais

do Senado dos discursos proferidos pelos
Excelentíssimos Senhores Presidentes
Emíllo Garrastazu Médlci e Ernesto Gelsei, no ato de transmissão do Governo
da República Federativa do Brasil, dia
15 de março de 1974.
Sala das Sessões, em
de março de
Petrônio Portella.

1974. -

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o art. 234, § 1.o, do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Flávio Britto.
O SR. FLAVIO BRITTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca é tarde para se fazer justiça, sobretudo se ela vem
resultar de um dever de consciência, fora dos códigos e das leis, porém rigorosamente dentro de valores éticos, distinguindo e ressaltando o comportamento
humano do qual resultaram benefícios
para a coletividade e para o próprio Estado.
Tais considerações vêm a propósito da
atuação de dois homens públicos, da melhor categoria, no âmbito do Ministério
do Trabalho, interessando à área da
mão-de-obra e da assistência ao trabalhador do campo, respectivamente através do Departamento Nacional de Mãode-Obra, dirigido, até aqui, pelo Professor João de Jesus de Sales Pupo, e o
Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural, cujo Conselho Diretor tem, na
pessoa do Dr. Líbero Massari, uma das
mais atuantes e objetivas ações.
O Professor Salles Pupo foi o idealizador do Programa Nacional de Valorização do Trabalhador, que se propõe preparar o homem brasileiro para a vida do
trabalho, distribuindo melhor a renda e
fazendo com que o desenvolvimento seja,
de fato, em prol do homem brasileiro.
Sob a sua esclarecida administração, o
Departamento Nacional de Mão-de-Obra
experimentou profunda e radical transformação, sendo-lhe conferidos estágios
superiores de evolução administrativa, de
eficiência técnica, alcançando-se, através dos trabalhos realizados, um padrão
de excelência, com ressonância, Inclusive, em organismos Internacionais.
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lhe lhe deu características de órgão descentralizado e estrutura capaz de permitir estudos e pesquisas da melhor categoria no planejamento científico de suas
atividades.
O Sr. Adalberto Sena concede um aparte?

V. Ex.a me

O SR. FLAVIO BRITTO- Com muito
prazer.
O Sr. Adalberto Sena - Não desejando interromper por muito tempo o cUscurso de V. Ex.a, apenas quero dar minha
inteira solidariedade, solidariedade que
exprime um testemunho pessoal a essa
homenagem justíssima que V. Ex.a está
prestando ao Professor Salles Pupo.
O SR. FLAVIO BRITTO- Muito agradeço o honroso aparte do meu Colega,
Senador pelo Estado do Acre, sobre a
pessoa do Professor Salles Pupo.
Basta que se mencione o trabalho de
fôlego sobre o sistema nacional de emprego, com uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, descrição de profissões
e ocupações, em todo sos setores, tendo
este trabalho merecido de técnicos da
Organização Internacional do Trabalho,
da Organização dos Estados Americanos e
da UNESCO, como sendo o de maior profundidade em seu gênero e dos mais completos existentes ·em todo o mundo.
Tudo isto graças à proficiência, à objetividade e à capacitação profissional do
Prof. Salles Pupo, que apresenta, ainda,
um elenco de realizações dos mais objetivos, dos quais damos um resumo a seguir:
Resoluções administrativas, dando tratamento científico e moderno aos
estudos, pesquisas, estruturas e a ação
descentralizada do órgão, conforme acentuamos.
1.0

2.0 - Treinamento de trabalhadores:
110.000, em 72; 360 mil, em 73; contra
cerca de 40.000 nos anos anteriores, ultrapassando, assim, melo milhão de
trabalhadores, com treinamento adequado, com grande ênfase nas regiões mais
carentes do Norte, Nordeste e no Amazonas, em convênio com a Federação da
Agricultura.

Assim sendo, treinou 30.000 trabalhadores no Ceará, e mediante projeto especial construiu 800 açudes, 460 cacimbões, recuperando 1. 600 hectares de área,
para cultivo do algodão, atendendo a
uma população de 180. 000 pessoas com
reservas de água por dois anos e treinando 1. 000 vacinadores para a campanha de Combate à Febre Aftosa.
3° - Estudos para o sistema nacional de emprego, pesquisas sobre o mercado de trabalho, descrição de profissões
e ocupações em todos os se tores ( trabalho considerado por especialistas estrangeiros da OIT, OEA, UNESCO, como sendo o de maior profundidade em todo o
mundo.)

4.0 - Convênios com os governos de
quase todos os Estados no Brasil, relativamente à mão-de-obra.
5.0 - Programas comuns especiais com
o Exército, Marinha, MEC, MIC, EMBRATUR, MINTER, BNH, S U DA M,
SUDENE, Projeto Rondon e o INPS.

6.0 - Convênio com as Confederações
da Indústria, do Comércio e Agricultura,
para treinamento de empregos de trabalhadores, sendo de destacar-se o Projeto Euclides da Cunha com a Confederação Nacional da Agricultura, que aciona agências de treinamento locais em
quase todos os Estados.

Já o FUNRURAL, dentro da fllosof!a
revolucionária de levar, também, ao homem do campo as vantagens e os benefícios de uma política· de previdência e assistência social, fez crescer, dentro devalores os mais expressivos, o número de
benefícios e de beneficiados, numa constante preocupação de dar segurança, dar
tranqüilldade, ampliando as esperanças
e assegurando o futuro do trabalhador
rural.
O Dr. Líbero Massari, Presidente do
FUNRURAL, d•eu uma contribuição pessoal do seu talento e da sua experiência
para que aquela entidade desenvolvesse
as suas atividades, consolidando-se definitivamente e dando mostras efetivas de
solidez na obra social empreendida pelo
Governo, no sentido de amparar e assistir o trabalhador do campo.
Nada menos que um milhão e setenta
e três mil trabalhadores s·e viram favo-
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e invalidez, além de pensões, elevando,
durante 1973, para Cr$ 147.294.056,00 os
valores necessários para cobrir as despesas do FUNRURAL nesse particular.

Va~e aqui
enunciar, dentro da fria,
porém expressiva linguagem dos números, o que realizou o FUNRURAL sob a
presidência esclarecida e eficiente do Dr.
Líbero Massar!:

BENEFíCIOS PECUNIARIOS CONCEDIDOS
(Até 31-12-73)

- Aposentadoria por Velhice ................................ .
- Aposentadorias por Invalidez .............................. .
-Pensões .................................................. .
TOTAL
- Auxílio-Funeral

........... .

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

992.194
43.522
38.148
1.073.864
41.495
Cr$

- Valor da Mensalidade da Aposentadoria .................. .
- Valor da Mensalidade da Pensão até 31-12-73 ............ .
- A Partir de 1-1-74 ........................................ .
(Igual à da aposentadoria; Lei Complementar n. 0 1&, de

156,00
94,00
156,00

30-10-73).

- Despesa Média Mensal Relativa à Aposentadorias e Pensões em 1973 ............................•..................
- Despesa no Exercício, com o Auxílio-Funeral ............. .
~vênio

-

147.294.056,00
8.184.909,00

(até 31-12-73)

Médico-Hospitalar
Com Entidades de Governo ............................... .
Com Instituições Beneficentes, Fundações e Sindicatos das
Classes Rurais ............................................ .
Com Estabelecimentos Privados ........................... .
TOTAL .......... ..
Despesa Mensal com Subsídios ............................. .
Ambu!atoriais
Com Entidades de Governo ................................ .
Com Sindicatos Rurais (Patronais) ....................... .
Com Sindicatos de Trabalhadores Rurais .................. .
Com Outras Entidades (Benefi-centes) ..................... .
TOTAL ........... .
Despesa com Subsídios - Mensal ......................... .
Odontológicos
Com Sindicatos Rurais (Patronais) ........................ .
Com Sindicatos de Trabalhadores Rurais .................. .
Com Outras Entidades (Beneficentes) ..................... .
TOTAL ........... .
Despesa Mensal com Subsídios ............................ .
Equipamento Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico doado
até 31-12-73 -Valor ...................................... .
Hospitais Construídos às Expensas do FUNRURAL - 34 no
Valor de .................................................. .
ônibus-Ambulatórios em operação - 50
Valor dos Veículos e Equipamentos ....................... ..
Número de Servidores em Exercício no FUNRURAL, em todo
o País .................................................... .
Representaçõ•es Locais .................................... .

230
1.454

406
2.090
24. 983 . 900,00
501
158
208
266
1.133
3. 305 . 850,00
706
725
69
1.500

2 . 007. 950,00
139.627.886,26
7. 658.147,23
10.915.215,30
1.500
800
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dois homen.~ públlcos da mais alta categoria, respondendo por entidades que se
modernizaram, que cresceram no tempo
e no espaço, levandó a efeito obra duradoura, solidamente estruturada, num setor onde as necessidades sempre se fizeram sentir e onde o Governo, nem sempre, pode estar presente, para assistir e
amparar.

burgo, Paris, Lisboa, Tóquio, Panamá,
.Madri, México e prestes a ser inaugurada uma em Milão.

Salles Pupo e Líbero Massari são nomes conhecidos e realizados, seguramente, na avaliação de nomes para que o
Ministério do Trabalho e Previdência
Social prossiga em sua obra admirável,
em favor do trabalhador brasileiro. Esses dois técnicos, com toda certeza, hão
de merecer da parte do novo titular do
trabalho as at•enções e o tratamento
campa tiveis com as altas qualificações
que os distinguem no formidável elenco
de homens públicos que formam o Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Nós acreditamos que, pelo seu prestígio e pela justiça que o povo rio-grandense-do-sul fará ao seu passado de homem público honrado, é certa a sua vinda para o Senado Federal. E, nós, que
aqui estamos, o receberemos de braços
abertos e satisfeitos.

(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 esta tribuna, na tarde de hoje, para ressaltar a.
atuação de dois ,eminentes brasileiros que
ocupam destacadas posições nos cenários
sócio-económico e político-financeiro de
nosso Pais, que se destacaram pelo grande trabalho desenvolvido em prol da coletividade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou
me referindo aos Drs. Nestor Jost e Camilo Calazans de Magalhães, que ocuparam os dignificantes cargos de Presidente e Diretor da Carteira de Crédito-Geral e Rural da. 2." Região do Banco do
Brasil S.A., respectivamente.
Todos nós, com assento nesta Casa,
bem como o Brasil inteiro, conhecemos
a atuação de ambos no Banco do Brasil.
O primeiro, elevando e engrandecendo
o nome do Banco do Brasil pelo mundo
afora. A atuação eficiente do Dr. Nestor
Jost na Presidênci,a do Banco do Brasil
concorreu para a expansão do Banco,
através da instalação das diversas agências espalhadas pelo resto do mundo: Nova Iorque, São Francisco, Londres, Ham-

Foi um grande incentivador ao crédito
destinado à grande e média empresas.
Deixa, agora, o Banco do Brasil, convocado pelo Governo Revolucionário, para
disputar no Rio Grande do Sul, seu Estado natal, uma cadeira no Senado Federal.

O Dr. Nestor Jost foi Presidente do
Banco do Brasil desde março de 1967 até
esta data. Foi Deputado Federal pelo
seu Estado natal em três leg!slaturas.
Possui mais de uma dezena de condecorações nacionais e estrangeiras e cidadania de vários Estados brasileiros. Presidente do Conselho de Diretores do European Brazillan Bank Ltd. desde novembro de 1971. Tem-se destacado, no cenário económico nacional, através de vários trabalhos publicados: "Diretrizes
para uma Política de Desenvolvimento
Rural", "A presença do Banco do Brasil no Nordeste", "Multiplicação e Divisão da Riqueza", dentre outros.
Foi, ao lado de Camilo Calazans, o
grande trabalhador e incentivador da
presença do Banco do Brasil no Nordeste brasileiro e nós, como nordestinos,
queremos, em noine da nosa gente, registrar nos Anais do Senado, como homenagem, o nosso mais profundo agradecimento.
A Camilo Calazans de Magalhães, nordestino de Sergipe, nascido na pequena
e bela Aracaju, as nossas homenagens,
também, pelo muito que fez e que conti·nuaria fazendo, temos certeza, caso
permanecesse à frente da Diretoria da
2." Região. Mas, enfim, convocado para
outro setor da economia brasileira, irá,
sem dúvida, prestar, com os seus conhecimentos, relevantes serviços à Nação.
brasileira.
Durante vários anos, Camilo Calazans
de Magalhães foi D!retor da Carteira de
Crédito Geral e da Carteira de Cré di to
Rural da 2." Região, que compreende os
Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e
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nossos e o Nordeste inteiro lhe é grato
pelo muito que fez.
A este sergipano de nascimento foi
concedido o título de cidadão por todos
os Estados onde atuou, quais sejam: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Bahia, além de diversos municípios brasileiros. Inúmeros foram os trabalhos que pubUcou e dentre
outros, cabe destacar: "O Banco do Brasil
como Instrumento do Desenvolvimento
Regional", "A Pecuária Nacional e a Política Creditícia do Banco do Brasil", etc.
Na hora em que o cidadão nordestino
Camilo Calazans de Magalhães deixa a
Diretoria da 2.a Região do Banco doBra~
sil, nós, em nome do Nordeste, dizemolhe muito obrigado, companheiro, pelo
muito que pôde fazer por esta Região,
que continuará desafiando a todos os
brasileiros pelo que ainda precisa ser felto. Temos a convicção de que você, sendo um dos nossos, continuará labutando,
também, no setor para o qual foi convocado, pelo crescimento de nossa Região e pelo engrandecimento do Brasil."
Citaremos, também, os seus colaboradores pelo multo que fizeram para merecer nossa gratidão.
Não poderia deixar de ser ressaltado o
extraordinário apoio que receberam de
sua equipe de assessores, sem cuja colaboração de certo não lhes teria sido possível prestar ao Pais e ao Nordeste os relevantes serviços que ora registramos.
Destacaríamos, na equipe de assessores
diretos do Sr. Nestor Jost, as figuras do
Sr. Jair Massari, Chefe Adjunto, do Sr.
Gilvan de Oliveira Azevedo, Consultor
Técnico, e dos Srs. Breno Wanderley e
Hyder Júlio do Carmo, Subchefe de Gabinete.
De igual modo, realçamos, no corpo
de assessores do Sr. Camilo Calazans de
Magalhães, os nomes do sr. Amilcar de
Souza Martins, Chefe do Gabinete; dos
Srs. Almany Mala de Farias e José Dan!lo Rubens Pereira, assessores para Pernambuco e Alagoas; do Sr. Manuel de
Almeida Passos Filho, dlllgente assessor
para os Estados da Bahia e Sergipe, e dos
Srs. Mailson Ferreira da Nobre e Ernâni
Fernandes, assessores para os Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Relevo especial merece a figura extraordinária de Fernando Baptista Martins,

Gerente Geral para o Nordeste, que,
coadjuvado pelo Gerente Adjunto, José
Dantas de Araújo, realizou notável trabalho, constituindo-se em vigoroso suporte para os êxitos alcançados pelo Dr.
Camilo Calazans de Magalhães.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a dá licença para um aparte, Senador Wilson
Campos?
O SR. WRSON CAMPOS - Com multa honra, Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro - Pretendo oportunamente fazer, neste Plenário, apreciação acerca da obra notável que .realizou no Banco do Brasil o Dr. Nestor Jost.
No momento, porém, em que o ilustre representante de Pernambuco, Senador
Wilson Campos, ocupa a tribuna para
exaltar a administração brilhante, operosa, realizadora e altamente frutuosa para esta Nação, não posso sopitar o desejo
de antecipa:r-me, juntamente aos seus judiciosos conceitos a minha solidariedad·e
e os meus aplausos à alta administração
do Banco do Brasil, como o faz V. Ex.a
As palavras de V. Ex.a juntando às grandes realizações do Presidente Nestor Jost
a valiosa cooperação do Diretor Camilo
Calazans de Magalhães, essa humana e
admirável figura de administrador, de
banqueiro e sobretudo de profundo conhecedor dos problemas brasileiros, de
modo especial do Nordeste, que com tanto êxito exerceu a Carteira. da 2.a Região
do Banco do Brasil, mereceu de minha
parte o mais sincero aplauso. Ele com a
sua valorosa equipe, leal e admiravelmente correto com o seu grande Presidente,
foi indiscutivelmente decisivo na vitoriosa assistência que o Banco do Brasil proporcionou, sobretudo ao Nordeste sofredor, que foi eficiente e carinhosamente
cuidado pela administração do Banco do
Brasil que V. Ex.a com justiça exalta
nesta tarde.
Agradeço a V. Ex.a a oportunidade do
aparte e peço desculpas por haver-me
alongado.
O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço
a V. Ex.a meu prezado companheiro Senador Ruy Carneiro, tudo que disse e,
como homem do Nordeste, como v. Ex.a,
posso inserir no meu discurso também o
que pensa V. Ex.a a respeito desses dois
homens públicos.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex.a me permite um aparte?
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prazer, Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - Quero também
solidarizar-me com V. Ex." pelo discurso
qu:e pronuncia, destacando os serviços
que os dois eminentes homens públ!cos
prestaram ao País dentro do sistema revolucionário, nas funções que lhes foram
confiadas. Sem dúvida nenhuma, tanto o
Dr. Nestor Jost, quanto o Dr. Camilo Calazans são merecedores da gratidão dos
nordestinos, pois foram defensores da
economia daquela região, sobretudo nos
anos mais difíceis que atravessamos, c·omo, por exemplo, na seca de 1970. Inegavelmente, mostraram-se S. s.as grandes
colaboradores da gente nordestina na hora em que ela estava bastante maltratada pela calamidade. Portanto, a um e a
outro, V. Ex." faz bem em trazer para
esta Casa, a nossa solidariedade na
hora em que saem, naturalmente para
servir ao Brasil em outros postos, uma
vez que a Revolução tem revelado os homens mais capazes e, talvez, por essa seleção de valores é que estamos chegando
ao desenvolvimento que o nosso Pais está
atingindo. Minha solidariedade aos dois
homens públicos é também do povo norte-rio-grandense, por tão relevantes serviços que prestaram à causa pública.
O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço
a V. Ex.", nobre Senador Dinarte Mariz,
qu·e expressou os sentimentos do Rio
Grande do Norte e enriqueceu, com a sua
colaboração, o meu pronunciamento.
O SR. ARNON DE MELLO - V. Ex."
me permite um aparte?
O SR. WILSON CAMPOS - Com muito
prazer, eminente Senador.
O Sr. Arnon de Mello -Nobre Senador
Wilson Campos, eu não poderia deixar
de manifestar também a minha solidariedade à homenagem que V. Ex." presta,
justamente, a Nestor Jost e Camilo Calazans, e não apenas como nordestino, mas
também como brasileiro. Realmente,
conforme afirmou o nobre Senador Dlnarte Mariz, Nestor Jost, gaúcho, e Camilo Calazans, serg!pano, voltaram-se
para o Nordeste, a fim de atendê-lo nas
suas necessidades. Pode-se dizer mesmo
que o Nordeste era um, antes do Banco
do Brasil, nesta sua fase dirigido por
Nestor Jost e Camilo Calazans, e é outro
agora. Mas não se deslembraram esses
bons brasileiros do resto do País. A prova de que bem cumpriram a sua missão
está em que, ao terminar o Governo do

ilustre Presidente Médlcl, são convocados para outros postos de multa Importância: Nestor Jost, para disputar a Senatoria pelo Rio Grande do Sul, e Camilo Calazans, para a Presidência do
Instituto Brasileiro do Café. Multo obrigado a V. Ex.8 , pelo aparte que me concedeu.
O SR. WILSON CAMPOS - Quem
agradece a V. Ex." sou eu, prezado companheiro, Senador Arnon de Mello, pelas
brilhantes palavras que proferiu e que,
por certo, irão abrilhantar o texto do
meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a homenagem que pretendi prestar a estes
dois Ilustres brasileiros, em nome do povo nordestino, reveste-se do cumprimento de um dever, pela gratidão que
o Nordeste sente diante da enorme contribuição do Banco do Brasil ao seu processo de crescimento econômlco. Aproveito a estatística para quantificar esta
contribuição, em que constatamos a instalação, no período 1970/1974, de 14 (quatorze) agências do Banco do Brasil no
Nordeste, bem como da existência de
mais dezenove em fase de Instalação.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o agradecimento dos nordestinos a
todos os que citamos neste nosso modesto p r o n u n c i a m e n to. (Muito bem!
Palmas.)
O PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Petrônlo Portella, como Lider.
·
O SR. PETRONIO PORTELLA - (Como Líder.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem novos governantes,
desde 15 de março.
Após o juramento solene do Presidente Gelsel, no Palácio do Planalto, verificou-se a transmissão do poder, ocasião
em que os dois Presidentes, em saudações
recíprocas, falaram, também, à Nação.
O Presidente Emílio Garrastazu Médlcl,
em seu discurso marcado pela modéstia
de atribuir a todos os compatríclos os
êxitos do seu extraordinário Governo,
agradeceu à família brasileira o estimulo,
a compreensão, o trabalho, sem o que
mais difícil haveria de ter sido a missão
do "primeiro servidor da Nação".
Ao povo agradecido devolveu o mesmo
sentimento de gratidão, como· a dizer que
nisso se devem fundamentar os governos fel!zes: Ir ao encontro dos anseios po-
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-288pulares, lutando, sempre, pelo equilíbrio
social, ·excludente de hegemonlas ou preponderâncias de grupos ou facções.
Ao cabo de pouco mais de quatro anos,
o Presidente Médlcl enfrentou o desafio amazônlco, Implantou, com originalidade e inteligência, o Plano de Integração Social, contemplou, com projetas audadosos, classes sociais, setores ·e regiões,
viu o homem da cidade e dos campos e,
por Isso, cuidou da educação e saúde, da
assistência social e profissional, humanizou os planos habitacionais.
Assim, não pretendeu o simples aumento de índices de crescimento, despreocupado com as polarizações de recursos naturais. Teve preocupações humanlzadoras. Perseguiu o desenvolvimento social e o alcançou de forma alvissareira.
Deixa o Governo consciente de que as
transformações da sociedade brasileira
são o grande prêmio de 10 anos de lutas,
dos quais em mais de quatro se empenhou, com sua equipe.
Os fatos estão aí, expressos em números e índices inegáveis. Os êxitos se registram em todos os setores e regiões. O
Brasil é um País adulto que se afirma no
âmbito externo com as credenciais de um
acervo de experiências vitoriosas, originais e pioneiras.
Assim termina o seu mandato o Presidente Méd!cl, transmitindo o poder ao
seu sucessor, O· Presidente Ernesto Gelsel.
O Presidente que se empossa ostenta
todos os atributos necessários ao Governo de um País de mais de cem milhões
de habitantes.
Na vida militar, demonstrou o brilho
do Intelectual estudioso e dedicado e a
firmeza do Chefe a um só tempo Inflexível e generoso.
Como Chefe da Casa M!lltar do Governo Castello Branco, viveu os momentos
difíceis da Revolução, e em plena efervescência da paixão desencadeada e o
esforço hercúleo de um estadista querendo pacificar, para construir, mudar
métodos e estruturas, para encontrar os
caminhos da justiça e do desenvolvimento.
Juiz, conheceu os meandros da Lei, e
soube fazer dela o Instrumento poderoso
e respeitado do Estado. Foi humano e
severo. Viu o homem e suas faltas, mas

não deixou de ver o alvo contra que ele
Investia - a sociedade. Fez justiça.
Afirmou-se, também, como administrador e, na PETROBRAS, ao lado dos
técnicos a que deu sempre o lugar que
lhes cabia, reservando a si mesmo o que
lhe era próprio - a decisão -, mostrou
que o Intelectual e o profissional formavam e autorizavam o homem de ação,
abalizado ao exercício das mais complexas missões. Administrou atento à Importância dos Interesses nacionais por
que velava. Na empresa, soube ser homem de Estado.
Eis o novo Presidente da República. Os
dois falaram, expressando o sentido do
mais alto ato cívico. Um se despediu, o
outro externou sua mensagem, Incisiva e
direta, de quem disposto está ao trabalho criador:
"Que Deus me dê forças a mim, a
clarividência e energia, para levar
avante esse legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador, para o bem de nossa Pátria e
bem-estar de nosso povo.
Que este, nas reservas genuínas de
sua robusta fé patriótica, encontre
ânimo cada vez maior para enfrentar os duros embates que nunca faltarão, nesta luta incansável, de todos os dias, do erguimento de uma
grande Nação, tal a que esperamos
legar às gerações futuras.
E que, entre governo e povo, na comunhão sempre renovada de confiança recíproca, construída na verdade e na franqueza, se forje a mais
perfeita sintonia do sentir, do pensar e do querer. Essencial à plena
concretização de nossos alevantados
ideais comuns de brasileiros."
Cabe-me, ao solicitar a transcrição
dos discursos presidenciais, agradecer ao
Presidente Médici a honra de ter podido
prestar, com lealdade, serviços ao Governo, como seu líder no Senado e enfatizar,
neste momento, o propósito de, em Igual
posto, desdobrar-me ·ao lado de minha
Bancada e de meus Companheiros de liderança. Tudo hei de dar, em esforço e
dedicação, para fiel desempenho de defensor da politica do Presidente Ernesto
Geisel, no Senado da República. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
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-289O SR. EURICO REZENDE - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, inspirando-me na saudação
aqui dirigida ao companheiro que regressa, pelo eminente Líder Petrônio
Portella, desejo dizer - e todos nós
reconhecemos e podemos proclamar -,
que nestas últimas horas a abóbada que
nos cobre e que é a torre de ressonância das alegrias, das dores, das reivindicações, das tristezas, das esperanças,
mas, sobretudo, da fé inquebrantável do
povo brasileiro, vivemos emoções contraditórias. A princípio, foi um dos qualificados membros do Congresso Nacional,
pertencente a esta Casa, que nos deixou
para colaborar no prosseguimento da
edificação do Brasil-grande dos nossos
dias e maior ainda do nosso futuro: o
Senador Ney Braga - que, tendo uma
retaguarda de vida pública das mais profícuas e sobretudo das mais aplaudidas,
como Prefeito de Curitiba, como Governador do Paraná, como Deputado Federal e finalmente como Membro desta
Casa, levou para o novo posto que o destino e a missão revolucionária lhe confiaram a certeza de que reforçará o seu
conceito de superlativo homem público.
E para compor o confronto dessas emoções, depois da partida de um, ocorre
o retorno de outro, na pessoa do prelúcido Senador Jarbas Passarinho.
Nós o saudamos, e podemos afirmar,
não com um sentido meramente protocolar de pessoa jurídica mas sobretudo
na intervivência das cativantes emoções
de pessoa física. E, no dorso dessa sensib111dade, nós do Senado nos orgulhamos
de haver atendido ao recrutamento de
um dos mais primorosos recursos humanos do Congresso Nacional para o serviço e para a penitência do Poder Executivo.
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex.a dá licença para um aparte, nobre Senador?
O SR. EURICO REZENDE- Ouço V.
Ex.a com prazer.
O Sr. Arnon de Mello - Faço minhas
as palavras de V. Ex.a na homenagem
que presta ao Senador Jarbas Passarinho, que retorna a esta Casa depois de
haver cumprido uma difícil missão.
Todos lembramos como, em 1967, eram
inflamá veis as áreas do Ministério do
Trabalho e do Ministério da Educação,
exatamente as em que foi· convocado a
atuar o nosso ilustre Colega. Trabalhadores e estudantes defendiam reivindi-

cações, os estudantes indo às ruas em
passeata para pleitearem uma reforma
do ensino e mais acesso às Universidades. Pôde o Senador Jarbas Passarinho,
no Governo do saudoso e eminente Marech!J.l Costa e Silva, que lhe confiou a
Pasta do Trabalho, estabelecer bom entendimento com os trabalhadores. E,
como Ministro da Educação, no Governo
do ilustre Presidente Médici, não lhe foi
difícil comunicar-se com os estudantes e
atendê-los nas suas justas reivindicações. Ressalte-se que, em 1969, o Brasil
tinha trezentos mil universitários e hoje
tal número se eleva a mais de um milhão, somente este ano tendo havido um
aumento de 335 mil novas vagas. Mas este aparte não é dado para destacar a
obra do Senador Jarbas Passarinho nos
altos postos do Poder Executivo que
ocupou, senão para dizer do nosso contentamento em vê-lo retornar ao nosso
convívio, depois de sete anos, honrado
pelo bom cumprimento de sua missão e,
conseqüentemente, honrando também o
Senado Federal.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
eminente Senador Dinarte Mariz.
Sei que a presença do Ministro Jarbas
Passarinho provocará um pronunciamento evidentemente federativo.
O Sr. Dinarte Mariz - Quero associarme às palavras de v. Ex.a na saudação
que traz, nesta hora, ao Ministro Jarbas Passarinho, agora ao Senador Jarbas Passarinho. Devo dizer que Jarbas
Passarinho não só honra esta Casa, mas
foi daquelas melhores figuras da sua geração, recrutadas pela Revolução para
servir a este País. Quando, logo no início do Governo Costa e Silva, ainda se
chocavam idéias contraditórias em relação ao movimento vitorioso, foi S. Ex."
convocado para o Ministério do Trabalho. Sou testemunha da sua obra naquele Ministério, do seu trabalho, da sua
fadiga e, sobretudo, do seu idealismo,
realizando. obra pacificadora que lhe valeu, quando transmitiu o cargo ao seu
sucessor, deixar a politica trabalhista,
naquela hora tão visada, no melhor da
tranqü111dade. Foi, então, S. Ex.a para
outro Ministério, o da Educação onde a
agitação era constante e, apesar de um
trabalho benemérito e, digamos assim,
competente e realizador do Ministro,
também nosso Colega, Senador Tarso
Dutra, ainda reinava a intolerância dos
estudantes com relação ao sistema revolucionário que estó.vamos implantando no
J:'als. S. Ex.a o Senador Jarbas Passari-
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perante a Nação, dizer de público que
realizou a maior obra educativa deste
País, pois teve oportunidade de, dentro
de nossas possibilidades, acabar com a
agitação estudantil, com o apoio dos próprios estudantes. A sua obra pode-~e
chamar de obra educativa, porque não
só ele dirigiu o Ministério da Educação
mas, sobretudo, conviveu e dialogou com
os estudantes e os convenceu a, dentro
da ordem, colaborarem para realizar,
realmente, isto de que nos podemos orgulhar hoje: a reforma do ensino, dentro da paz e da tranqüilidade da politica brasileira.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V.
Ex.o. um aparte?
O Sr. Saldanha Derzi - Permite V.
Ex.o. um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Vou conceder o aparte, em seguida, através do
direito de vizinhança, ao eminente Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador,
feliz do homem que, ao término de árdua
tarefa, pode, de consciência tranqüila,
dizer "missão cumprida". Mais ainda
quando sente que seu labor algo acresceu de positivo, duradouro ao esforço de
seus conterrâneos, do mais humilde ao
mais altamente situado e para criação
de uma grande pátria. E que maior
aparte poderia haver para este desideratum que a Revolução produzida por Jarba.s Passarinho no Campo da Educação?
Despiclendo é dizer de sua obra na reformulação do Ensino, na pacificação do
melo estudantil. Os fatos falam por si
mesmos. Dentro da continuidade, que caracteriza os Governos após 31 de março,
tranqüilo, vê suceder-lhe outro nosso Colega, dos mais ilustres e a nós tão caro,
a prosseguir-lhe a ação, com os mesmos
ideais, objetivando os mesmos fins. Volta ele agora a nosso convívio e nós, seus
companheiros de Casa cujo nome tanto
elevou, ao lhe darm'Os as boas-vindas e
os aplausos pelo notabilíssimo desempenho à frente da Pasta que por quatro
anos dirigiu - para não falar dos três
outros com que com tanta eficiência tratou dos problemas trabalhistas - sentimo-nos todos orgulhosos dos seus feitos
e participes da justa alegria de que hoje
deve estar possuído.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço,
agora o eminente Senador Saldanha
Derzi.

O Sr. Saldanha Derzi - Muito grato a
V. Ex.", eminente Senador Eurico Rezende. Inteiramente solidário com V. Ex.a e
com os aparteantes, nossos nobres Colegas. Em nome da Bancada de Mato Grosso, aqui no Senado, queremos congratular-nos com o regresso deste eminente
Senador e grande brasileiro, que tão
grandes serviços prestou à Nação no setor da Educação. Somos verdadeiramente gratos, nós os mato-grossenses, pelo
grande estímulo e pela grande ajuda que
S. Ex.a deu à Educação no nosso Estado.
Realmente, é uma obra ímpar que S.
Ex.a fez no Brasil, especialmente no Estado de Mato Grosso. Em nome da minha Bancada aqui no Senado Federal,
e também em nome dos mato-grossenses,
desejo apresentar de público os agradecimentos por tão grande obra que realizou em Mato Grosso, satisfeitíssimo em
ver essa inteligência, essa capacidade de
trabalho e de homem de alto espírito público retornar aqui, à sua Casa, ao Senado Federal onde, estou certo, tão grandes serviços ainda prestará ao Brasil.
O Sr. Flávio Britto - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. EURICO REZENDE- Ouço, com
prazer, o eminente Senador Flávio Britto.
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O Sr. Flávio Britto - Senador Eurico
Rezende, o eminente Colega, falando em
nome da Liderança, por si já estaria falando em nome de todos nós.
O SR. EURICO REZENDE - Acontece
que ainda não falei.
O Sr. Flávio Britto - Mas vai falar.
Não podia, Sr. Presidente, com a responsabilidade de Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, deixar
de dizer aos Srs. Senadores, nesta oportunidade, o que representou para os trabalhadores do campo, este eminente Colega, Senador Jarbas Passarinho, como
Ministro do Trabalho. Tenho dito, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, que foi a
classe agropecuária, como a classe patronal brasileira, que talvez tivesse sido
o alvo mais visado por alguns brasileiros que, antes de 1964, desejavam perturbar este País. Foi quando o eminente
Senador Jarbas Passarinho, no Ministério do Trabalho, com responsabilidade,
enfrentou os trabalhadores, mal orientados, contra os seus companheiros, sendo que em muitos Estados arriscou a própria vida, como assisti em Osasco, onde
amarraram mais de uma dezena de engenheiros aos tanques de combustível e
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não cedesse fariam explodir os tanques
de gasolina. Foi, então, o nosso eminente
companheiro que, arriscando a própria
vida, foi dialogar com os dirigentes dos
sindicatos - todos, como nós, braslleiros - que estavam orientados para a
subversão. Na nossa área, a da agricultura, somos testemunhas disso. Portanto, Senador Eurico Rezende - desculpeme o aparte, pois, como disse V. Ex."
ainda não pôde falar - eu não poderia
deixar de registrar este meu aparte, em
nome da minha classe, esta classe que
produz e que é responsável por 70% dos
dólares que entram neste País. Temos a
contribuição do trabalhador, mas é a
classe patronal rural, são os patrões que,
arriscando as suas vidas, estão investindo para que este Brasll tenha sempre
multo alimento, porque sem produção virá, sem dúvida alguma, o que tínl1amos
antes de 1964. Tenho certeza de que o
nosso companheiro, Senador José Lindoso, desejava falar em nome da Bancada, mas como Presidente da Confederação eu não poderia deixar de dar este
testemunho e este agradecimento, em
público, a esse grande brasllelro e esse
grande Colega que só nos enalteceu nas
duas Pastas por que passou.
O Sr. Wilson Campos Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. EURICO REZENDE - Concedo
o aparte ao nobre Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - Meu prezado
Líder Eurico Rezende, por ocasião da homenagem que V. Ex." presta hoje, pelo
regresso de nosso companheiro ex-Ministro, Senador Jarbas Passarinho, o meu
Estado, o Estado de Pernambuco, naquele Nordeste que sabe fazer justiça aos homens públicos, não poderia calar, e traz
seu agradecimento pelo multo que Jarbas
Passarinho realizou. Quando o conheci,
S. Ex." era Ministro do Trabalho do Governo Costa e Sllva: depois levado, no
Governo Garrastazu Médlcl, para o Ministério da Educação e Cultura a fim de,
como já foi dito por outros companheiros, fazer com que os estudantes brasileiros pude$sem ter mais apreço ao Governo Revolucionário, uma vez que era
S. Ex. a o homem ideal para o reencontro
dos estudantes com as autoridades. A
Jarbas Passarinho, a quem nesta hora,
por regressar ao Senado e ao Congresso
Nacional, V. Ex." homenageia, em nome
da classe política, Pernambuco traz o seu

abraço e a sua satisfação, por meu intermédio, e também o seu agradecimento
pelo muito que S. Ex. 8 fez, nos dois Ministérios, pelo Nordeste. Nós, representantes de pequenos e sofridos Estados do
Nordeste, não podemos deixar de exaltar esta grande obra de Jarbas Passarinho no Ministério da Educação e Cultura,
qual seja o MOBRAL. Não fora o MOBRAL, o que seria do Nordeste? Foi esse
Movimento que deu capacltação àquele
homem, que nada podia fazer, de alfabetizar-se para também ajudar no engrandecimento do Brasil. Ao discurso do
nobre Senador Eurico Rezende, incorporo
a saudação e o agradecimento dos nordestinos, principalmente os de Pernambuco, pelo muito que Jarbas Passarinho
fez à frente dos dois Ministérios que
ocupou.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V.
Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
aparte do eminente Senador José Llndoso.
O Sr. José Lindoso- Honra-me V. Ex.a
com a generosidade da concessão deste
aparte. Disse V. Ex." que ainda não havia falado. Realmente acontece, no relacionamento das pessoas, que muitas
v.ezes um gesto traduz uma mensagem, e
V. Ex.", ao entreabrir o coração, para
dizer desta mensagem, sentiu que todos
nós acorremos para participar desse ato,
que é um ato de justiça e um ato de inteligência. Porque ao falar do retorno
do Ministro Jarbas Passarinho, como Senador da República, ao nosso Plenário,
ao nosso convívio, é realmente ter uma
perspectiva de todo o trabalho que ele
desenvolveu, não só .na Pasta do Trabalho e Previdência Social mas na Pasta
em que ele se demorou mais e era que
maiores e mais profundas repercussões
teve a sua atuação, que foi na do Ministério da Educação e Cultura. Sente
V. Ex.", percebe todo o Senado, que esta
Casa, nesta Revolução que reformulou a
face política, social e econômlca do País,
está desempenhando uma destinação
singular relativamente ao Ministério da
Educação e Cultura. Três Ministros são
daqui retirados: ontem, foi o Senador
Tarso Outra; logo, o Senador Jarbas Passarinho; e agora, o Senador Ney Braga,
todos vivendo a conjuntura de cada momento, todos se esforçando para corresponder às perspectivas que os seus
eminentes Colegas, representando a Federação bras!leira, depositam nos mes-
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-292mos. Desempenharam perante a História
e perante a Nação o papel de servidores
do futuro, modelando a juventude, traçando perspectivas para o seu enriquecimento intelectual e para a garantia
das linhas perenes da nossa cultura e
da nossa formação democrática e cristã. Sr. Senador Eurico Rezende, falo singularmente por uma delegação da minha
Bancada, que unindo à minha voz o sentir do seu coração, representa o pulsar
de toda a Amazônia, que vem, através
destas palavras, render um tributo de
agradecimento ao Ministro Jarbas Passarinho, ancorado no seu discurso de agradecimento e de proclamação de méritos.
Ele, que veio do Xapuri, no Acre, que
se tornou cidadão do Pará pela sua
formação e que foi adotado pelos valores
da sua ln teligência e pela dedicação ao
Amazonas, se transformou de um amazônida num cidadão nacional através da
sua dedicação a toda a juventude brasileira. Particularmente, o meu Estado r·egistra os inolv!dáveis trabalhos e a assistência inesquecível que o Senador Jarbas
Passarinho prestou à nossa juventude
amazonense, ao nosso Estado. E se as palavras têm a significação, realmente,
de uma prece, aqui estamos a proclamar
uma prece de agradecimento, de reconhecimento e de orgulho por um homem
da Amazônia que ajudou a construir o
Brasil revolucionário.
O SR. EURICO REZENDE - Concedo
o aparte ao eminente Senador Renato
Franco, espiritualmente o mais jovem
Senador.
O Sr. Renato Franco - Caro Colega,
nesta Casa, vim aprender a ação politica
e a conhecer corações agradecidos. Fugia
da oratória constantemente, porque já
falei multo na vida; 48 anos preguei à
mocidade; nos comícios políticos, ajudei
muita gente a subir e daí julgar-me no
dever de estar na época de apenas ouvir
e não falar. Mas, quando se trata de Jarbas Passarinho, rompo este conceito que
me firmei, para dizer que ele é filho do
Pará, é líder do Pará, é o maior homem
que o Pará já conheceu na sua história
administrativa e na sua história política. Por que o Pará quer tanto a Jarbas
Passarinho? - Explica-se: um revolucionário autêntico, que jamais desuniu
o coração do cérebro; foi o coração que
soube julgar os erros dos seus semelhantes; e após s!nd!cânc!as feitas no Pará,
muitos dos castigados, dos punidos recorreram à justiça de Jarbas Passarinho. E
ele, com mão que jamais tremeu ao

assinar ato que fosse de inteira justiça,
determinou uma segunda s!nd!cância, e,
depois, pessoalmente, foi apurar os fatos
constantes dos relatórios e inquéritos.
Chegando à evidência da injustiça, incontinenti, refez seus atas e, daí, o povo
paraense sentiu que a Revolução tinha
homens justos, que sabiam guiar a massa
pública, dando exemplos de mestres, porque a Justiça não é mais do que a maior
das sentenças, a maior das sábias lições
dos homens. E, assim, o povo paraense,
agradecido, recebeu a Revolução - todos
os Partidos aderiram à Revolução, com
exceção de pequeno grupo do PSD. Confiou em Jarbas Passarinho, e S. Ex."
planejou uma administração que vem
sendo seguida corretamente, de forma
unitária, engrandecendo e revelando ao
Brasil homens capazes, homens jovens,
homens de critério, homens probos, homens, sobretudo brasileiros, que. amam
a Pátria. E assim, meus amigos e Colegas
Senadores, é o velho mestre que se entusiasma nesta hora, é o velho mestre que
sente que aquelas fibras que estão fatigadas pelo trabalho, ainda tem forças
para exprimir, em palavras não tanto
acadêmicas, mas profundamente do coração, que o Pará, nesta hora, na minha
voz, felicita o Senador Jarbas Passarinho
e se sente agradecido e sumamente alegre, porque tendo-o emprestado ao Brasil, ele soube cumprir o seu dever e volta
para o seu Pará glorificado, volta para o
seu Pará com uma esperança a mais que
este Brasil saberá reconhecer no dia de
amanhã. Muito obrigado.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V.
um aparte, eminente Senador?
O SR. EURICO REZENDE - Eu me
permitiria conceder aparte ao Senador
Ruy Ca·rne!ro que já o pediu há mais
tempo. Em seguida concederei o aparte
ao Senador Lourival Baptista. Ouço V.
Ex." ilustre Senador para!bano.
O Sr. Ruy Carneiro - Muito agradecido a V. Ex." Penso que interpretamos
o pensamento da Bancada do MDB, do
seu líder e dos seus vlce-líderes dizendo
da alegria com que recebemos, de volta
ao nosso convívio, mais um Colega que
demonstrou à N.ação a opulência desta
Casa em homens de grande envergadura.
O Pará, o grande Pará, que acaba de ser
ouvido pela palavra do Senador Renato
Franco, está em festa, com os mesmos
motivos de orgulho, pois seu filho Jarbas P,assar!nho soube des!ncumb!r-se
com o maior brilho de dois encargos dlfi-
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Senador Eurico Rezende, com sua alma
grande e sempre disposta .a agasalhar
os Colegas no íntimo da sua amizade e
das suas referências fra terna!s, traduz
a alegria, a satisfação de todos nós.
O Sr. Lourival Baptista - Permita-me
V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
eminente Senador Lourival Baptista e,
em seguida, dare! o aparte ao Senador
Clodom!r M!let.
O Sr. Lourival Baptista- Senador Eurico Rezende, associo-me às homenagens
que V. Ex." e o Senado prestam, nesta
tarde, ao ex-Ministro Jarbas Passarinho
que hoje reassume a sua cadeira no
Senado Federal. Aproveito a oportunidade para dizer do apoio que Sergipe
dele sempre recebeu. Quando estivemos à
frente do Governo do Estado, noss.as
re!vlndicaçõe!l foram atendidas. Quero
particularizar um assunto em que as dificuldades sempre foram removidas, e
esse apoio e essa remoção de dificuldades continuaram no Governo de P.aulo
Barreto de Menezes. A nossa jovem Universidade é uma realidade graças ao seu
decidido apoio, e a prova disso é o título
que lhe foi concedido, por unanimidade,
de doutor honoris causa. Não posso, também, deixar de dizer a esta Casa que nas
vezes que estivemos no seu Ministério,
levando algumas solicitações, a solução
sempre foi favorável. A sua volta a esta
Casa é motivo de alegria para todos nós,
e faz muito bem V. Ex.a, eminente Senador Eurico Rezende, em homenagear
o Ilustre Colega que, no Governo do·
eminente Presidente Emílio Garrastazu
Méd!ci, prestou grande serviço ao Brasil.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
eminente Senador Clodomir Milet.
O Sr. Clodomir Milet - Senador Eurico Rezende, V. Ex." está falando em
nome da Casa, e já viu, pelos apartes,
que todos estão solidários ·com a homenagem que V. Ex.", quando puder continuar seu discu'rso, certamente irá prestar ao nobre Ministro Jarbas Passarinho
que volta ao convívio desta Casa, sagrado
pela gratidão do povo bras!le!ro pelos
relevantes serviços que prestou nos dois
Ministérios onde esteve. Ouvimos, com
emoção, as palavras comovidas do nosso
velho mestre e caro Colega Renato Fran-

co. E, depois dequelas palavras, nada
mais podemos acrescentar, senão ratificá-las, pois realmente, sendo o nobre
Senador J.arbas Passarinho 1\llll. grande
homem do Pará, é também um grande homem da Amazônia, sobretudo, um
grande homem do Brasil. O Pará empresta ao Bras!! toda esta grande personalidadE~ que aqui no Senado apenas
passou quinze dias, pois, ao assumir seu
posto, foi convocado para servir ao Executivo, no Governo do Presidente Costa
e Silva, de lá passando para o Governo
do Presidente Méd!ci, em outra Pasta,
desempenhando-se, tal como na primeira, sempre com inteligência, com patriotismo e com rara dedicação, como
todos esperávamos que assim o fizesse.
Voltando a esta Casa, S. Ex.a dará, ainda, ao Brasil, através do Legislativo, a
sua ação, o seu trabalho profícuo e aqui
estamos para com ele convivendo, ouvir
a sua palavra de fé nos destinos da
nossa Pátria.
O Sr. Magalhães Pinto permite um aparte?

V. Ex.a me

O SR. EURICO REZENDE - Sentirme-e! honrado com o aparte do nobre
Senador.
O Sr. Magalhães Pinto - É com muita honra que, em nome da Bancada de
Minas Gerais e do meu Co·mpanhe!ro
José Augusto, aqui ao meu lado, e do
Senador Gustavo Capanema e também
com a ,alegria, saúdo o retorno a esta
Casa do meu eminente amigo Senador
Jarbas Passarinho. Convivi com S. Ex."
no Governo Costa e Silva. Ali, estou certo, solidificamos uma. amizade que há de
permanecer. Acompanhei a sua atuação
no Ministério do Trabalho e no Ministério da Educação e Cultura e vejo que
S. Ex.a volta para aqui engrandecido
pelo trab3:Iho que pôde realizar, principalmente por ser imparcial nas suas decisões. Nós mineiros, somos agradecidos
por tudo quanto S. Ex.a pôde fazer pelo
nosso Estado e nós, os seus Companheiros
de Bancada, estamos às ordens para com
ele colaborar, como com todos os outros
Colegas, para o prestígio desta Casa e
para o engrandecimento do nosso Pais.
O Sr. Adalberto Sena V. Ex." uma parte?

Permite

O SR. EURICO REZENDE - Concedo
o aparte ao nobre Senador Adalberto
Sena.
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O Sr. Adalberto Sena- O nobre Colega Senador Ruy Carneiro já expressou
a solidariedade da Bancada que pertenço. Mas, nesse coro de ressonância da
homenagem justíssima que V. Ex.a presta ao Senador Jarbas Passarinho, há
uma voz que, de modo algum, poderia
faltar. Refiro-me à Bancada do Acre
que estou representando, e portanto, falo
não só no meu nome pessoal como no
dos outros dois Colegas que a compõem.
Não obstante o Senador Renato Franco
ter reivindicado para o Pará a origem
do Senador Jarbas Passarinho,• declarando, entre outros atributos, que S. Ex.a
era filho daquela terra, o Acre protesta,
aqui, o seu direito de ter esse grande
brasileiro como nascido nas suas plagas.
O Acre, portanto, está aqui não só para
homenagear o Senador Jarbas Passarinho, como também para expressar o seu
orgulho de ter tido um filho desse
quilate, um filho que realizou já três
grandes obras no Brasil, entre outras
que, noutros domínios, lhe exaltam a
personalidade: no G<lverno do Pará; no
Ministério do Trabalho e no Ministério
da Educação. Não vou, evidentemente,
falar em detalhes dessa obra, porque
seria, para mim, na demonstração do
óbvio, sobretudo quando tantos Colegas
aqui já deram o seu testemunho e a denotação exata da excelsitude da administração do ilustre Colega. Mas, ao
terminar, não quero também deixar de
expressar a gratidão especial dos acreanos ao Senador, ou melhor, ao ex-Ministro Jarbas Passarinho, por ter coroado sua brilhante administração enviando
ao Congresso Nacional, através da Presidência da República, o Projeto de Lei
que Institui e federaliza a jovem Universidade do Acre.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
aparte do llustretre Senador Wilson
G<lnçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - Creio que
seria até desnecessário juntar minha voz
a tantas que aqui, em grande oportunidade, refletiram a simpatia e a admiração à vida política e ao trabalho do nobre Senador Jarbas Passarinho. Não
quero entrar no litígio sentimental que
nesta tarde se abre o Acre e o Paraná,
porque talvez o Ceará tivesse alguma
coisa a reivindicar na conquista feita
do Acre para o Brasil, mas apenas salientar, como já fizeram os meus nobres

Colegas, o reconhecimento d·e todo o
País à obra extraordinária que Jarbas
Passarinho realizou nos dois importantes
e árduos Ministérios que em boa hora
lhe foram entregues. Falo aqui, já que
todos os aspectos de sua personalidade
foram anunciados e ressaltados, como
seu vizinho da Superquadra 208, onde vi
sua dedicação, seu esforço, desde manhã
cedo, a serviço da missão que lhe confiaram. Assim, quero, como fizeram meus
nobres Colegas, salientar a nossa alegria
em recebê-lo, de braços abertos, esperando que, nesta Casa, como fez no Executivo, dê sua valiosa colaboração, para
que possamos resolver os graves problemas do País, e dê ao Senado, como sempre, o relevo de sua tradição.
O SR. EURICO REZENDE -Vamos
encerrar com chave de ouro o círculo dos
apartes, ouvindo o nobre Senador Fausto
Castelo-Branco.
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Senador Eurico Rezende, já se torna até supérfluo fazer apologia sobre a figura do
Ministro Jarbas Passarinho. Todos fizeram referência à grande atuação do
Ministro, quer na Pasta do Trabalho,
quer na da Educação e a ausência da
minha voz se fazia sentir porque, de início, o próprio Líder, como p!:auiense, já
havia falado. Mas o que desejo ressaltar,
neste instante, é a figura de Jarbas Passarinho como Governador do Pará.
S. Ex.a encontrou o Estado numa situação difícil, de verdadeira decadência
política e lá foi, vamos assim dizer, o
início, a grande escola, a preparação
para que S. Ex.a viesse a ser um Ministro
de grande porte, quer na Pasta do Trabalho, quer na da Educação. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. EURICO REZENDE - Pensei
que fosse a última intervenção, mas vou
colocar no meu discurso a bela pintura
do aparte do Senador Guido Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Meu caro Senador, já a esta altura faz-se difícil
acrescentar algo sobre o louvor que esta
Casa tece ao filho que retoma. Mas, lembremos que uma das frentes de batalha,
na vida parlamentar, como já disse um
dos nossos Galegas, é a via-sacra dos ministérios. Cada vez. que muda o Ministro,
ficamos numa expectativa: "Como se
comportará o novo Ministro?" No caso do
Ministério da Educação, havíamo-nos
acostumado com o trato que rec·ebíamos
de Tarso Dutra. "Como será - perguntávamos - o nosso Colega Jarbas Pas-
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-295sarinho?" E o que vimos, foi a continuação daquela lhanura, daquele trato fidalg.o e amigo. Como não encontraríamos
mais palavras para acrescentar aos elogios aqui havidos, queremos dizer ao
nosso nobre COlega Jarbas Passarinho,
através de V. Ex."', que poderemos esquecer tudo, a obra global, mas esse aspecto do seu comportamento, o que penetra nos homens através do coração, esta
comunicação que tiv-emos oportunidade
de sentir diutumamente, jamais esqueceremos.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, agradeço a valiosa contribuição e,
sobretudo, os autênticos depoimentos
constantes dos apart>es com que me honraram os dezesseis Colegas que se associaram à efusão de minhas congratulações pelo retorno do nobre Colega Jarbas
Passarinho. E, Sr. Presidente, a partir do
instante em que os nossos ilustres Colegas da honrada Oposição associaram-se
a esse preito gratulatório, constata-se que
a homenagem ao vulto eminente que retoma à nossa cidadela tem um ca.!'áter
ecumênico •e repercussão nacional.

Mas, cessada ou completada a desapropriação do meu discurso e superado
o rublcão dos cativantes apartes, desejo dizer que, ao revés de um discurso, o
que se estabeleceu aqui foi uma mesaredonda de troca de impressões, ou, então, uma entrevista coletiva de todos o.s
justos louvores ao Senador Jarbas Pa~
sarinho.
Era do. meu propósito, e mais do que
do meu propósito, do meu dever e do meu
prazer, famillarizado como sou, por força do meu ofício, com problemas educaclonais, em examinar alguns ângulos da
atuação pujante, enérgica, dinâmica, !no ..
vadora, senão mesmo atrevida e pioneira, do nosso eminente Colega da Pasta.
da Educação. Mas, em vários apartes,
esses aspectos foram examinados e, aliás,
já constam profundamente dos Anais do
Congresso Nacional, das colunas da imprensa, das vozes do rádio, das imagens
da televisão e, a esta altura, gregos e
troianos se unem para edificar o consenso geral em torno do êxito brilhante do
nosso eminente Colega à frente dos negócios da Educação nacional.
Quero, Sr. Presidente, dar, aqui, um
depoimento: em 1966 ou 1967, já estava
melo assustado e meio alegre com nm
episódio que se verificou quando o saudoso Presidente Costa e Silva, ainda

candidato à Presidência da República,
perlongou toda a portentosa geografia
deste Pais de dimen~ões continentais,
auscultando as bases partidárias e as vozes 'populares.
Ao regressar de uma viagem ao Pará
fui visitá-lo e ele então, no meio das várias impressões com que nos encantou, a
um grupo de correligionários seus, nos
disse que uma figura humana, naquela
maratona, havia-lhe causado profunda
emoção e que via nesta figura um grande líder e que o Senado, em breve,
iria ter a conformação do acerto das suas
impressões. Referia-se ele ao Coronel Jarbas Passarinho que, realmente,
apesar de ter ficado conosco, aqui, apenas uma quinzena, porque em meados
de março assumiria o Ministério da Educação. Lembro-me perfeitamente, S. Ex.a
abrilhantou e fecundou os Anais do Senado com o mais belo e profundo discurso que este Brasil ouviu a respeito dos
sofrimento.s, dos problemas e das reiv!ndicações da Amazônia. E vejo, Sr. Presidente, que, s•e a primeira preocupação de
Jarbas Passarinho foi a Amazônia, S.
Ex."' hoje pode guardar na memória, na
consciência e no coração, a certeza mil
vezes bendita, de envolta com a sua vaidade, de que foi no Governo a que ele
serviu que se C·omeçou a despertar, através de uma racional ocupação econômica, a Amazônia para o Brasil e para a
curiosidade do mundo fascinado.
Sr. Presidente, quero aqui dar um depoimento, como Presidente de uma obra
educacional: após a gestão patriótica,
tenaz e profícua do Ministro Tarso Dutra, que enfrentou problemas seriísslmos
na comunidade estudantil, porque se cometeu naquela época a imprudência de
se realizar a plena abertura democrática
após, repito, a administração Tarso
Dutra, o eminente Senador Jarbas Passarinho pôde realizar plenamente o
MOBRAL, que foi criado pelo seu antecessor mas que se espargiu vitoriosamente, por todo o Brasil, na sua gestão.
E repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como Presidente de uma obra educacional na Capital da República e, também,
fundador de Faculdades no meu Estado,
o pequeno-grande Espírito Santo, garanto
que existe hoje um estado de alma e
de responsabilidade, principalmente da
parte do estudantado, para com as autoridades da República; e, mais ainda,
um sentimento de profunda gratidão
para com a Revolução brasileira.

.
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entre o Ministério da Educação e Cultura, o Congresso Nacional e a classe política, demonstrando mais uma vez,
como se vezes anteriores não bastassem,
que é perfeitamente :possível conc111arem-se os Impulsos do político com a
austeridade e a frieza do técnico. Como
multo bem salientou o saudoso Senador
Milton Campos, numa expressão verdadeiramente antológica. "O técnico tem o
saber e o político tem ·a sabedoria".
Fiel, também, à sua formação democrática, porque foi em obséquio da defesa das Instituições democráticas que
se fez o Movimento cívico-popular m!lltar de 1964, podemos asseverar que
Jarbas Passarinho soube cumprir a inspiração generosa, o conceito lapidar de
Cesário Motta, esculpido nos umbrais do
Século: "A Democracia sem Instrução
será uma comédia, se não for uma tragédia".
Com estas palavras, Sr. Presidente, e
já porque, por culpa da imantação sentimental dos meus eminentes Colegas,
ultrapassei o tempo que me cabia, desejo
reiterar aqui - e agora falando em nome da Casa - a sinceridade das nossas
homenagens ao Colega que retorna, afirmando, em termos de desafio, que o Senador Jarbas Passarinho deixou o MInistério da Educação e Cultura, velo para
o Senado Federal e vai penetrar profundamente na História do Brasil. (Muito
bem! Palmas.)
Compareceram mais os Srs. Senadores:
Clodom!r M!let - Jessé Freire Teotôn!o Vilela - Amaral Peixoto
- Vasconcelos Torres - Danton
Joblm - Nelson Carneiro - José
Augusto - Carvalho Pinto - Franco
Montara - Benedito Ferreira Emival Caiado - Os!res Teixeira Accioly Filho - Antônio Carlos Celso Ramos- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Finda a Hora do Expediente, passo à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 1, de 1974
(apresentado pela Comissão de Eco-

nomia, como conclusão de seu Parecer n.0 3, 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 o
Governo do Estado do Rio Grande
do Sul possa elevar o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n.o 4, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicldade.
Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.o-secretárlo.
É

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 15, de 1974

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Resolução n.0 1,
de 1974, a fim de ser feita na Sessão de
28 de março de 1974.
Sala das Sessões, 18 de março de 1974.
- Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do
Dia da Sessão de 28 de março.
Item 2
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n.o 8, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.o 17, de 1974), que suspende a
probição 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 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), tendo
PARECER, sob n.O 18, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.o-secretárlo.
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REQUERIMENTO
N.o 16, de 1974
Nos termos do art. 311, alínea c, do
Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Resolução n.O
8, de 1974, a fim de ser feita na Sessão
de 28 de março de 1974.
Sala das Sessões, em 18 de março de

1974.- Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do
Dia de 28 de março próximo.
Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Jarbas Passarinho, orador inscrito.
O SR. JARBAS PASSARINHO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de salientar que precisamente há sete anos eu deixava ·esta Casa para o que se me afigurava uma das
mais fascinantes missões de desafio de
que Deus me fizera instrumento, e o
Pl'esidente Costa e Silva o escolhedor de
preferência.
Lembro-me ainda de que, da tribuna que não era esta, mas que provavelmente
se situa no mesmo local - cedendo-me
a vez um Vice-Lider, exatamente aquele
que hoje tomou a iniciativa de saudarme em discurso, o eminente representante pelo Espírito Santo, falei eu aos
Senadores, falei já como quem chegava
e se despedia, porque poucos dias eu tivera a oportunidade de passar neste Senado.
Quero agora, como que por uma feitiçaria, uma bruxaria amazõnlca, poder
sentir as palavras ainda ·ecoando, aqueles
que deixei há sete anos, pela bondade
que me fez Eurico Rezende àquela época,
pela oportunidade de ouvir um aparte
que me atingiu profundamente a sensibilidade, do então Líder, o nobre Senador Daniel Krieger, e dessa bruxaria
tirar partido para dizer que ainda ouço
as palavras da saída, para com elas chegar de volta ao Senado, e encontrar-lhe,
na Presidência, a figura do meu penúltimo Comandante do Comando Militar da

Amazônia, o hoje Marechal Paulo Torres.
E encontrar, também, a ausência de muitos daqueles que eram meus companheiros de Senado em 1967, e sentir, no vazio
da Casa - simbolicamente numa só pessoa o farei - aqueles que não mais encontrei. Quero referir-me a Milton Campos, cuja ausência é permanentemente
lembrada e sublinhada nesta Casa pelas
lições imorredouras que a todos nos deu.
Tive sorte, Sr. Pr.esldente: ao assumir
o Ministério do Trabalho e Previdência
Social, tive a honra de conhecer um
grande brasileiro, o então Ministro Gonzaga do Nascimento e Silva. Passei o
Ministério ao Ilustre Professor Júlio Barata e recebi o Ministério da Educação
e Cultura das mãos do .eminente Senador Tarso Dutra, a quem sempre prestei
minha homenagem, a homenagem não
de conveniência, mas de justiça, que se
deveria fazer, como se fez à administração Tarso outra, no Ministério da Educação e Cultura.
Tive, talvez, a grandeza de nunca me
apropriar das suas próprias vitórias, para com elas sublinhar as minhas. Creio
que a honra que tive de passar o Ministério da Educação e Cultura a esse eminente brasileiro, que é o Senador Ney
Braga, completa este ciclo de alegrias
para mim, e de certo para o homem público que eu sou.
Devo confessar, nesta Casa, que estive
tentado a encerrar a minha carreira política, tantas as decepções, tão freqüente a deslealdade na competição entre os
homens, mas qualquer que fosse o abrigo
que eu procurasse, corh certeza encontraria os mesmos tipos, as mesmas virtudes
e qualidades, porque elas são pertinentes
à pessoa humana.
Decidi retornar a esta Casa, que tanto
me honra e da qual sempre me lembrei
com profundo carinho, para daqui, ou
aqui, encetar uma nova caminhada hoje algo molestado, pela Insistência' profissional dos homens que servem aos órgãos de divulgação do pensamento.
Eu dizia que não queria chegar ao Senado precedido de câmeras e televisões
e de jornalistas ávidos de saberem qual
era o meu estado de alma. Eu queria
chegar, aqui, precisamente como um catecúmeno, possivelmente um catecúmeno bisonho, que começa a sua aprendizagem de Parlamento.

r,.._
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exatamente sinto o sabor preciso do início da minha vida parlamentar, hoje.
Chego para ter a honra de ouvi.r o discurso, como sempre magnífico, de S. Ex.a
o Sr. Senador Eurico Rezende e os apartes, que tanto me comoveram, de quase
todos os Srs. Senadores aqui presentes.
Dentre eles, se o sentimentalismo permite que eu faça exceção, gostaria de salientar o do meu velho Mestre, do meu
primeiro Diretor do Ginásio "Paes de
Carvalho", do ginásio cujos alunos àquela altura, poderiam ser chamados de
vândalos, pois assim éramos tratados
pelo Secretário. Ginásio de uma mocidade estuante de energia, de uma mocidade que tentava abrir o seu caminho
- e quantos lideres fariam isso depois na rocha pura da ditadura, período em
que nenhuma eleição havia, período
em que nenhuma representação democrática era permitida. Foi esse homem,
que não vejo neste instante neste Plenário, foi Renato Franco o nosso Diretor e
Professor permanente de Democracia.
Sr. Presidente, que mais pode honrar
um homem público do que chegar aqui
e encontrar entre os seus pares aqueles
que o recebem para dizer-lhe que dele
não se envergonharam e, ao contrário,
o recebem com a generosidade de sempre?
O Sr. José Sa.rney um aparte?

Permite V. Ex."

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço,
com prazer, o aparte do nobre Senador
José Sarney.
O Sr. José Sarney - Nobre Senador
Jarbas Passarinho, em. primeiro lugar
desejo pedir desculpas a V. Ex.• por ser
retardatário nas homenagens merecidas
que V. Ex.• recebe hoje nesta Casa, no
momento em que volta a·o nosso convívio. Realmente, se o Senado ontem ficava diminuído dos seus vaJ.ores humanos
com a saída do Senador Ney Braga, hoje
podemos dizer que recobramos o nosso
equilíbrio com a chegada do nobre Colega. V. Ex.• é, sem dúvida, uma personalidade que enobrece, que engrandece e dá
importância à classe p.o!ítica brasileira.
V. Ex.• - da nossa área, do Norte cumpriu um destino excepcional na vida
pública deste País. Fllho de gente pJbre
- o pai de V. Ex.• era do meu Estado,
homem que trazia a chama daquela

aventura dos pioneiros que ganharam a
Amazônia, plantando cidades, cruzes e
sacrifícios, indo até o Acre, onde V. Ex."
nascia e depois para a vida pública nacional, levando a sua formação militar,
mas, sobretudo, a sua inteligência extraordinária, inteligência essa que consolidou uma cultura capaz de prestar tantos
serviços a este País. Nós do Norte do
Brasil somos orgulhosos de V. Ex.• haver
nascido naquelas plagas. E nós, políticos,
mais do que orgulhosos. Ficamos realmente maiores com a presença de V. Ex."
ao nosso lado, porque no Ministério do
Trabalho a V. Ex.• foi cometida uma das
tarefas mais difíceis deste País que era
reconciliar os trabalhadores e colocar as
águas rev.oltas das reivindicações há tanto tempo deturpadas no leito da reivindicação justa e da raci·onal!dade. Em seguida, foi entregue a V. Ex.•, no Ministério da Educação, a difícil tarefa de trazer a juventude aos nov·OS caminhos do
País; e, nas duas missões, V. Ex.a em nenhum instante perdeu aquela chama inicial da sua personalidade e do seu talento, da sua eoragem, da sua firmeza de
idéias - coragem e firmeza com que V.
Ex.• volta à política. Com a mesma coragem, com a mesma personalidade e inteligência para dar grandeza a este Senado que, como eu disse, volta a;o seu
leito normal com a presença de V. Ex."
Muito obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito
obrigado ao aparte do eminente Senador
José Sarney.
Sr. Presidente, creio que isto forma a
moldura do meu agradecimento. Aqui, o
Acre e o Pará já discutiram minhas origens. Eu mesmo costumava dizer - e
no momento devo fazer aqui um parênteses para dizer que me alegra, também,
a presença, para mim insuspeita, do
ilustre Deputado Gerson Péres, digno
Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, e do Deputado Alfredo
Gantuss, que também representa a minha terra naquele Legislativo - sabem
eles no Pará, retorno à minha frase, que
eu costumava dizer que me chamavam
um paraense do Acre. Nascido no Acre,
tangido das barrancas do rio Xapuri, aos
quatro anos de idade pelo primeiro impaludismo - ainda haveria de ter mais
dois - foi em Belém que tive a minha
formação. Em Belém, não só a minha formação intelectual como a formação
sentimental. Portanto, me parece justo
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Renato Franco diga, com uma ponta de
agressão, que nele ninguém suspeita existir, que o Pará reivindica a minha própria personalidade política, Independentemente da reivindicação do Acre. Nunca, entretanto, esqueci ou desonrei as
minhas origens. E ao meu velho Estado,
ao Território das histórias épicas, eu me
prendo pelo afeto permanente e pela placenta de minha mãe.

gldo pela moléstia que lhe ·seria fatal,
sentindo a mão direita frágil e débil, com
a esquerda procurava ampará-la para
tentar assinar a última página da Constituição, que deveria ser outorgada a
este Pais.

Sr. Presidente, servi a três tempos da
Revolução: o primeiro, no Governo do
Estado do Pará - e aqui tenho testemunhas pessoais do que lá ocorreu - Governador revolucionário, desfrutando de
certa dose de poder discricionário nos
primeiros tempos da Revolução, trago as
mãos livres de qualquer mancha: não
violentei, não humilhei, não ofendi. A
memória do Presidente Castello Branco,
deverei sempre a gratidão das provas de
apreço que dele recebi. Fatos que não
convém ainda no momento serem inteiramente esclarecidos, fizeram com ele de
mim se desaviesse por algum tempo.
Neste Senado, na figura de Daniel Krleger e de um outro, agora saudoso, Senador Paulo Sarazate, recebi a incumbência de visitar o Presidente Castello Branco e a ambos disse: "Fá-lo-e!, com alegria,
depois que ele Presidente não mais o for".

Lembrar-me-e! dele, sempre, como o
Presidente que me prestigiou, a mim, seu
Ministro, até o ponto de, algumas vezes,
suportar-me Impertinências.

Procurei-o por esses caminhos ou descaminhos do destino, precisamente quando lhe faltavam 10 dias para morrer, e
tenho de seu filho, o Comandante Paulo
Castello Branco, no meu arquivo, um
cartão altamente sensibilizador para
mim, em que, agradecendo as condolências apresentadas à família, dizia que seu
pai guardara entre suas últimas alegrias
o reencontro comigo.

Agora, concluída a gestão e concluído
o mandato deste Ilustre Presidente Médicl, com quem a Revolução encontrou a
popularidade espontânea e a gratidão
permanente dos brasileiros, sinto-me caminhante de um novo caminho, no quarto passo da Revolução. Senador em meu
último ano d·e mandato, chegando a esta
Casa para, inesperadamente, receber e digo inesperadamente, porque Deus
sabe e os Senadores são testemunhas de
que nada ·disto aqui foi organizado - de
súbito, essa reação em cadeia, desses testemunhos que tanto me valorizaram, e
que se encerram agora pela palavra primorosa do Senador pelo Maranhã·o.

Neste Instante, penso também em Costa e Silva, na memória de um homem
bom, como salientou o Presidente Geisel,
no seu discurso de posse. O único dos
Presidentes com quem servi, que eu não
conhecera antes; fui conhecê-lo, já Presidente, pouco antes disso, já eleito Presidente, e minha amizade se consolidou
ao longo dos tempos em que tive a honra de ser companheiro de Ministério
desse líder nacional que é Magalhães
Pinto, e de Tarso Outra.
Hoje, também, no Senado, devo revelar, não assisti, mas soube de uma das
cenas mais lmpresslonan tes da vida daquele grande homem. Quando já atln-

Deus emudeceu-o, no exato momento
em que ele tinha multo a dizer e paralisou-lhe as mãos ou, mais precisamente,
a mão direita.

Servi ao Presidente Médlcl, sem a menor possibilidade de dizer-lhe "não".
Quando no último ato meu, como MInistro do Trabalho, na última aparição
minha, como Ministro do Trabalho do
Brasil, presidia a Delegação Brasileira na
Conferência Interamerlcana de Ministros
do Trabalho, recebi, pelo telefone, o convite de S. Ex." o Presidente Médlcl. Dlzla-'llle ele, no segundo telefonema, no
dia seguinte, para Washington, que queria a mim no seu Ministério. Não mais
no Ministério do Trabalho, mas no Ministério da Educação, "onde esperava que eu
causasse um Impacto na juventude brasileira."

Sr. Presidente, é meu o júbilo do regresso, é minha a honra da reentrada
nesta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
-Não há mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma
Sessão a realizar-se hoje, segunda-feira,
às 19 horas, no Plenário da Câmara dos

,.
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Projeto de Decreto Legislativo n.o 41, de
41, de 1973 (CN).

do Trabalho, alterando o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.

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

Discussão, em turno único, da red,ação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 2, de 1974)
do Projeto de Resolução n. 0 74, de 1973,
que suspende, por inconstitucionalidade,
a execução do Decreto-Lei n.0 253, de
1970, do Estado do Rio de Janeiro.
Estã encerrada a Sessão.

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 1, de 1974) do
Projeto de Lei do Senado n.0 23, que estabelece a prescrição qülnqüenal no Direito

z

( Enoerra-se a Sessão às 16 horas e
40 minutos.)

I,
'

14.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 19 de março de 1974
PRESID:tNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Clodomir Milet José Sarney
- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de
Barros - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson
Campos - Arnon de Mello - Luiz
Cavalcante - Augusto Franco Lourlval Baptista - Heitor Dias Ruy Santos - Carlos Llndenberg Eurico Rezende - Paulo Torres
- Vasconcelos Torres - Benjamin
Farah - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montoro
- Orlando Zancaner - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Italívlo
Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Antônio
Carlos - Celso Ramos - Lenoir
Vargas -' Guido Mondin - Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.o-secretárlo procederá à leitura do EXPediente.

É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicação referente a escolha de nome indicado
para cargo cujo provimento depende
de prévia autorização do Senado Federal:

- N.0 102174 (n. 0 108/74, na origem), de
14 de março de 1974, referente à escolha do Senhor José Osvaldo de Melra Penna, Embaixador junto ao Reino da Noruega, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Islândia.

OFíCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.0 16, de 18 de março de 1974, comunicando a sanção e encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n. 0 68173 (n. 0 1. 516/73, na
Casa de origem), que "dispõe sobre a
Intervenção e a llqüldação extrajudicial de Instituições financeiras, e
dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei
n.0 6. 024, de 13 de março de 1974).

•
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- 302das pelo Senado Federal em comemoração do Centenário de nascimento de Plácido de Castro;

EXPEDmNTE RECEBIDO

LISTA N. 0 1,
EM 19 DE MARÇO DE 1974
Congratulações:
- do G e n e r a l-de-Divisão D!lermando Gomes Monteiro, Chefe do Estado-Maior do Exército - DF, congratulando-se com a Presidência do
Senado Federal pela eficiência e zelo
com que o PRODASEN tem se revelado, ressaltando os trabalhos elaborados por aquele centro de processamento de dados em convênio com o
Estado-Maior do Exército;
- do Deputado Gerson dos Santos Peres, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará congratulando-se com o Senador Petrônio
Portella por seu pronunciamento na
Convenção da ARENA, para homologação das candidaturas dos Generais
Ernesto Geisel e Adalberto Pereira
dos Santos, respectivamente, para
Presidente e Vice-Presidente da República;
- do Deputado Gerson dos Santos Peres, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, congratulando-se com o Senador Cattete Pi·
nheiro pelo discurso proferido por
Sua Excelência no dia 16-12-73;
- do Dr. Theodócio Jorge Atherino,
Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná, congratulando-se
com o Senador Accioly Filho, por seu
pronunciamento (Sessão do Senado
Federal de 29-11-73) referente à realização do 1.0 transplante renal levado a efeito pelo Hospital das Clínicas daquela Universidade;
- do Sr. Benício Valladares, da Câmara Municipal de Nova Friburgo ~
RJ, congratulando-se com o Senador
Paulo Torres por seus esforços em
prol da ed!l!dade brasileira;
- do Tenente-Coronel Hélio Prates da
Silveira, Governador do Distrito Federal, agradecendo a valiosa colaboração do Senado Federal durante o
período de Sessões Legislativas de
1973;
-- do Desembargador Jorge Araken Faria da Silva, Vlce-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
agradecendo as homenagens presta-

-

do Professor Célc!l Meira, Belém PA, agradecendo homenagem prestada pelo Senado à memória do ex-Senador José Augusto Meira Dantas,
por ocasião do Centenário de seu
nascimento;

-

do Dr. Cadmo de Leão Lima, do Lions
Internacional - Distrito L-13 Goiânia - GO, agradecendo audiência concedida pelo Senador Antônio
Carlos Konder Reis, 1.0 -Vice-Presidente do Senado Federal, ao Cl. Tris
Coffin, Presidente do Lf.ons Internacional em sua visita oficial ao Brasil,
em 5-11-73.

Comunicação de eleição e posse:
-

do Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, comunicando eleição e posse
do Conselho Superior de Magistratura daquela Corte, para o biênio de
1974175;

- do Sr. José Fellx Neto, Presidente da
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Sergipe,
comunicando eleição e posse da direteria daquela entidade de classe.
Manifestação sobre projetos:
- do Dr. Fernando Nunes de Lima, Direter do Departamento de Estudos
Legislativos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, manifestando-se pela aprovação dos
Projetes de Lei do Senado n.os 79173
e 82/73;
- do Dr. Raphael de Almeida Magalhães, Presidente da FENASEG, Rio
- GB, manifestando-se contrariamente à aprovação do Projeto de Lei
do Senado n. 0 91/73;
- do Sr. Aparecido Sanvidotti, Presidente da Câmara Municipal de Mauá
- SP, manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n. 0
136/73;
- do Jornalista José Cesar Carvalho,
do Correio Sandumonense, Santos
Dumont - MG, solicitando apoio do
Senado na aprovação do Projeto de
Lei n.o 2.232/70.
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-303Apelos no sentido da extinção da gratuidade do mandato de Vereadores:
- do Sr. Euclides Freire Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pindoba- AL;
- do Sr. Paulo Roberto Souza Barreto,
Presidente da Câmara Municipal de
Maricá- RJ;
- do Sr. Newton Cananéa, Presidente
da Câmara Municipal de Paraty RJ;
- do Sr. Edson Rosado de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado - RN.
Remessa de publicação:
- do Deputado Levy Neves, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado
da Guanabara, enviando exemplares
dos Anais daquela Casa, referentes
aos meses de janeiro a maio de 1971;
- do Sr. Aifredo Concepción, Presidente do Foro Latinoamericano para el
Estudio de la Situación Actual de los
Judies en la URSS, Buenos Aires Argentina, enviando um exemplar do
"Acuerdo de Buenos Aires" obtido
durante a realização do encontro;
- do Sr. A. J. Colllns, Primeiro-Secretário da Embaixada Britânica, Brasília - DF, enviando um resumo das
principais conclusões e impressões da
visita feita pela missão da Confederação das Indústrias Britânicas ao
Bras!l, no período de 19-10 a 2-11-73.
Diversos:
- do Dr. Geraldo Faria Rodrigues, Prefeito Municipal de São Bernardo do
Campo - SP, comunicando ter aquela cidade prestado homenagem ao Senador Filinto Müller, dando o seu
nome a uma via pública local;
- do Sr. Orlando Pereira, Presidente da
Câmara Municipal de Sorocaba SP, encaminhando cópia do Requerimento n. 0 31/74, de autoria do Sr.
Celldônio do Monte e subscrito por
outros vereadores, requerendo consignação em Ata de voto de aplausos
ao Senador Franco Montoro por sua
iniciativa visando a aplicação mínima de 20% da renda liquida da loteria esportiva nos Municípios de procedência da receita;

- do Sr. Armando Moioli, Presidente da
Câmara Municipal de Osasco - SP,
encaminhando cópia do Requerimento n.0 900/73, de autoria do Sr. José
Antônio Couzo Arévalo e outros, solicitando providências no sentido de
que seja abolida a taxa de naturalização de estrangeiros para a obtenção da cidadania brasileira;
- do Dr. Nelson Teixeira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de
Tupã - SP, solicitando providências
no sentido da abolição da taxa de
naturalização de estrangeiros no
País;
- do Sr. Antônio Rodrigues dos Santos
Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Campinas - SP, solicitando
legislação que vise a sujeição das Sociedades de Economia Mista ao controle externo do Poder Legislativo
com auxílio do Tribunal de Contas;
- do Sr. Aparecido Sanvidotti, Presidente da Câmara Municipal sobre o
pronunciamento favorável daquela
Casa à tese encaminhada ao I Congresso de Vereadores da Região Sudeste Brasileira, realizado em Nova
Friburgo - RJ, referente à aplicação
de um percentual da renda municipal em obras de saneamento básico;
- do Sr. Antônio Luiz C. Morgado, Presidente da Câmara Municipal de Niterói - RJ, solicitando o interesse
desta Casa junto às autoridades competentes, para a dragagem do Porto
de Niteról.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
Comunico aos Srs. Senadores que,
amanhã, durante a Sessão Ordinária,
deverá proceder-se, nos termos da alínea a do art. 12 da Lei n.0 4. 284, de 20
de novembro de 1963, à eleição do Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC.
Esta Presidência, após entendimentos
com a Mesa da Câmara dos Deputados
e em atendimento às sugestões apresentadas pelo Senhor Senador Amaral Peixoto e pelo Senhor Deputado Brigldo
Tinoco, convoca Sessão Solene do Congresso Nacional, a realizar-se no próximo dia 27, às 15 horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados, em homenagem
ao transcurso do cinqüentenário da
morte de Nilo Peçanha.
Serú orador do Senado, na solenidade,
o Senhor Senador Ruy Santos - ARENA.
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Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido o seguinte
OFíCIO
Of. TS. 238/74
Brasília, 18 de março de 1974
Sr. Pres!den te:
Nos termos do art. 44 do Regimento
Interno, solicito a V. Ex.a autorização
para ausentar-me do País, no período
de 27 de março a 27 de abril, a fim
de participar da Conferência sobre Poluição Ambiente, patrocinada pela ONU.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a protestos de alta estima e
distinta consideração. - Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 16, de 1974

Altera a legislação da Previdência
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - O inciso I, do art. 76, da
Lei n.o 3.807, de 26 de agasto de 1960,
com a redação introduzida pela Lei n. 0
5.890, de 8 de junho de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 76 -

....................... .

I - A remuneração ef·etivamente
percebida, em decorrência de serviços prestados pelos segurados referidos nos !tens I e II do art. 5.o desta Lei, excluídas as gratificações
concedidas l!beralmente pelos empregadores como prêmio, como participação nos lucros ou na produtividade da empresa."

mais, o conceito de remuneração, indo
além daquele que consta do art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Com
efeito, o conceito de remuneração dos
trabalhadores assalariados, segundo cremos, deve ser, por uma questão de lógica
e justiça, aquele contido na CLT. Ora, à
remuneração de que trata o mencionado
dispositivo legal, não se integram as importâncias recebidas a "qualquer titulo"
- entendendo-se estas, por exemplo, como as gratificações concedidas pelos empregadores aos seus empregados a titulo
de incentivo à produtividade, a participação nos lucros ou outras forma espontâneas de gratificações. Tais importâncias, por serem de valores variáveis e
mesmo dependerem de resultados financeiros da empresa, podendo até nem ser
efetivamente pagos, muito embora hajam sido pr·ometidos, não podem ser considerados como salário para efeito de
contribuição prevldenciária. Sendo assim,
não podem e não devem ser contados na
composição do salário de contribuição da
Previdência Social, por isto que não geram direito daquirido, nem se incorporam ao salário para efeito de indenização.
A abrangência que o dispositivo legal,
cuja modificação ora propomos quer dar
ao salário de contribuição, embora já
existisse mesmo antes da Lei n.0 5.890/73,
tem ensejado numerosas lides judiciais,
promovidas por empregados e empregadores, inconformados com a incidência
desse tipo de contribuição previdenciãrla.
Saliente-se, por fim, que inúmeros empregadores passaram a não mais gratificar seus empregados ou mesmo premiálos com o justo receio de que, recaindo a
contribuição previdenciária sobre esses
valores, possa gerar direitos ou sua lncorporação aos salários.
Sala das Sessões, 19 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
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LEI N. 0 3.807, DE 26 DE AGOSTO
DE 1960
'

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua pub!icação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A Lei Orgâni·ca da Previdência Social,
com a nova redação do inciso I, do art.
76, sub examen, buscou alargar, ainda

CAPíTULO II
Do Salário de Contribuição
Art. 76 - Entende-se por· salário de
contribuição:
I - a remuneração efetlvamente percebida, durante o mês, para os empregados;

'
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segurados referidos no art. 5.0 , Inciso m;
III - o salário-base, para os trabalhadores avulsos e os autônomos.
•••••••••••••••••• o o •••• ' •• o ••••••••••••

CAPiTULO m
Da Arrecadação do Recolhimento de
Contribuições e das Penalidades
Art. 79 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de quaisquer
Importâncias devidas às Instituições de
Previdência Social serão realizadas com
observância das seguintes normas:
I - ao empregador caberá, obrigatoriamente, arrecadar as contribuições dos
respectivos empregados, descontando-as
de sua remuneração;
II - ao empregador caberá recolher à
Instituição de Previdência Social a que
estiver vinculado, até o último dia do
mês subseqüente ao que se referir, o
produto arrecadado de acordo com o lnciso I, juntamente com a contribuição
prevista na alínea a do art. 69.
III - ao segurado facultativo e ao
trabalhador autônomo Incumbirá recolher a sua contribuição, por Iniciativa
Previdência Social a que estiver flllado,
no prazo referido no Inciso II deste artigo;
IV - às empresas concessionárias de
serviços públlcos e demais entidades Incumbidas de arrecadar a "quota de previdência", caberá efetuar, mensalmente,
o seu recolhimento, no Banco do Brasll
S.A., à conta especial do Fundo Comum
da Previdência Social";
V - os descontos das contribuições e
o das consignações legalmente autorizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelas empresas a
Isso obrigadas, não lhes sendo lícito alegar nenhuma omissão que hajam praticado, a fim de se eximirem ao devido
recolhimento, ficando pessoal e dlretamente responsável pelas Importâncias
que deixarem de receber ou que tiverem
arrecadado em desacordo com as disposições desta Lei.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Projeto será publicado e remetido às
Comissões Competentes.

Sobre a mesa, requerimento que vai
ser Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
li: Ilda o seguinte:
· REQUERIMENTO
N, 0 17, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado da Ordem do Dia baixada pelo General Orlando Geisel e do discurso
proferido pelo General Dale Coutinho,
por ocasião da transmissão do cargo de
Ministro do Exército.
Sala das Sessões, em 19 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o art. 234, § 1.0 do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Camisão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejamos dirigir ao Executivo apelo para que o aumento das aposentadorias passe das palavras aos fatos.
Em. sua última Mensagem anual ao
Congresso Nacional o Presidente da Repúbllca afirmou: "Reforma introduzida
na Lei Orgânica da Previdência Social
elevou substancialmente os proventos de
Pensionistas e de Aposentados".
De fato, de acordo com a Lei número 5.890/73, foi elevada de 70 para 90%
do salário mínimo a aposentadoria de
menor valor e elevado de 70 para 75%
desse salário o valor mínimo do auxiliodoença.
Nos termos em que foi formulada a
afirmação presidencial parece que a Lei
n.o 5.890, de 1973, vem sendo rigorosamente cumprida, e os aposentados e pensionistas recebendo de acordo com a
prescrição legal.
A verdade, entretanto, é que, promulgada a Lei, em julho do ano passado,
ela não vem sendo cumprida no que se
refere ao valor dos benefícios mínimos
devidos, precisamente, aos segurados
mais necessitados.
Acabamos de receber, nesse sentido,
apelo candente da Associação dos !nativos do INPS. Estes, reunidos em Assem-
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Informam que, até esta data, as mensalidades não foram reajustadas, com flagrante violação da Lei e grave prejuízo
para as pequenas economias de homens
que dedicaram toda a sua existência ao
trabalho.
Esse fato é agravado por duas circunstâncias. Primeiro, a notória e Intensa
elevação do custo de vida. Segundo, a
declaração do Presidente do INPS à Imprensa de que, no último ano, o saldo
daquela entidade foi o maior de todos os
tempos.
Em suma, os recursos existem, o benefício é proclamado peJ.o Presidente da
República, mas os trabalhadores não recebem.
É de rigorosa justiça e urgente necessidade que, através de "carnets" suplementares, ou outra forma mais conveniente encontrada pelo INPS, esses benefícios sejam pagos a partir da da ta da
vigência da Lei, recebendo cada segurado os atrasados a que têm direito.
É o apelo que, em nome de centenas
de milhares de lnativ·os e de suas famílias, dirigimos ao Sr. Ministro do Trabalho e ao Presidente do INPS.
Transmitimos, também, ao Presidente
do INPS a reivindicação mais ampla que
sobre a matéria nos foi encaminhada
pela Associação dos !nativos do INPS, por
intermédto do seu Presidente Bernardino
Martinez.
Essa representação é do seguinte teor:
"ASSOCIAÇAO DOS !NATIVOS
DO INPS
Santo André, 9 de março de 1974
Ilustre Senador Franco Montoro:
Em assembléia extraordinária reallzada em Santo André, no salão da
Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, de aposentados, pensi·onistas e segurados do INPS, ficou aprovado que
uma Comissão Irá entrevistar-se com
v. Ex.a, solicitando o seu valioso
apoio, para as reivindicações que devem ser pleiteadas junto à citada autarquia:
1 - melhor atendimento médico hospitalar para os beneficiários do INPS.
É certo que o INPS vem se recusando a realizar certas cirurgias, só as
fazendo em caso de urgência;

2 - pagamento do reajustamento de
benefícios anunciado inclusive pelo
Senhor Presidente da República e
que deveria ser providenciado pelo
INPS a partir de junho de 1973 (aposentados por inval!dez que deviam
receber 90% do salário mínimo, continuam a receber 70%);
3 - despacho de benefícios, revisão
de processos de benefícios, abonos e
aposentadorias que não estão sendo
feitos em um prazo razoável. Atrasos há que ultrapassam a mais de
um ano.
Saudações Cordiais. - Bernardino S.
Martinez."
É este o apelo que dirigimos àquela
autarquia, certos de que, ao levar ao
conhecimento dessa Dlreção os fatos que
nos são trazidos, contribuímos para a
efetiva realização da justiça social em
nosso meio.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje esta
tribuna para ler dois discursos ontem
pronunciados na transmissão do cargo
de Ministro do Exército, do General-deExército Orlando Geísel a outro General-de-Exército, Vicente Dale Coutinho.

Sr. Presidente, tenho a convicção de
que, nestas últimas décadas, não houve
acontecimento mais expressivo para o
Brasil no setor político e sócio-econômico do que a presença do General Orlando
Geisel no Ministério do Exército. Foi ele
o grande patriota e homem de Estado
que o eminente Presidente Emíl!o Garrastazu Médici convocou para servir ao
País, dando-lhe tranqüil!dade e ordem,
sem o que não teríamos encontrado os
caminhos para o desenvolvimento.
Do General Orlando Gelsel a História
há de registrar, na sua passagem pelo
Ministério do Exército, a dedicação, o patriotismo e a coragem com que lutou
na defesa da Nação. Venceu as grandes
batalhas que precisávamos vencer.
Ganhou ele, sem dúvida alguma, a
guerra revolucionária importada de outros países de ideologia e de formação
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nou-se o centro Irradiador da ordem da guerra revolucionária, o ex-Deputado Fetranqüllldade e do bem-estar saciai do deral Bilac Pinto, antigo Presidente da
povo brasileiro.
Câmara dos Deputados e que naquela
Casa,
na época da maldição governamenO Sr. Benjamin Farah - Permite V. tal proscrita
em 1964, e antes da eclosão
8
Ex. um aparte?
do movimento revolucionário, produziu
O SR. DINARTE MARIZ - Com multo um notável discurso alertando o País
e as nossas autoridades para o surto
prazer.
da guerra revolucionária, que, então, era
O Sr. Benjamin Farah -V. Ex.a está uma realidade; procurando conscientizar
sendo de uma fidelidade absoluta na o povo brasileiro no sentido de se prepaapreciação dessa grande figura de solda- par, de se precatar, para essa colaborado que é o General Orlando Gelsel. Real- ção com as autoridades federais. Lembro
mente ele marcou a sua presença na perfeitamente que esse discurso memoatlvldade com a sua cultura e com o seu rável do ex-Deputado Bllac Pinto, emiacendrado amor ao Brasil. E, na Pasta nente Ministro do Supremo Tribunal
da Guerra, evidenciou-se como um dos Federal, teve grande repercusão. Recordo
grandes homens desta Nação. O disposi- que o nobre Senador Lourival Baptistas,
tivo que ele organizou para manter a hoje nosso eminente colega, comentou
segurança, graças à qual o Governo pôde aquela peça, que podemos considerar, no
realizar todos os seus cometimentos, não meio civil, pioneira, porque essas preopode ser Ignorado pelos brasileiros que cupações, nos meios militares, têm sido
amam este País. Em verdade, foi ele o permanentes. Era este o depoimento que
grande esteio das instituições nestes úl- eu desejava dar, para compor o seu estimos tempos. O Brasil viveu dias de plêndido pronunciamento, quand·O V.
paz, de tranqüllldade, de desenvolvimen- Ex. a homenageia o General Orlando Gelto. A Nação fica a dever-lhe esta grande se!, um dos grandes soldados brasileiros.
participação: a participação de um braO SR. DINARTE MARIZ - Muito obrisileiro que ama o seu povo e que deu o
8
melhor dos seus esforços para o engran- gado pelo aparte de V. Ex.
decimento da Pátria. O nome de Orlando
Sr. Presidente, retomando o fio das
Geisel passará à História.
minhas considerações, devo salientar,
ainda, que, além da guerra revolucionáO SR. DINARTE MARIZ - Muito obri- ria,
com autoridade, com energia,
8
gado a V. Ex. , nobre Senador Benjamin pelo ganha
Ministro
Orlando Ge!sel, foi ele o
Farah.
homem que trouxe de volta à sua classe
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me a hierarquia, para. que o Exército Nacional pudesse cumprir, dentro de suas glohonra com um aparte?
riosas tradições, a grande missão de proO SR. DINARTE MARIZ - Com mui- jetar a Nação no concerto universal. Sem
to prazer.
a paz, sem a ordem, sem as garantias
asseguradas pelo dispositivo de seguranO Sr. Eurico Rezende - Não vou vin- ca jam'a!s teríamos encontrado os camigar-me dos apartes de ontem, em que nhos para o desenvolvimento do País.
meus eminentes colegas foram tão próCerta vez, afirmei desta tribuna que
digos, mas entendo de dar um depoimento. Realmente, a atuação do ex-Mi- nós não estávamos exportando somente
nistro do Exército, o ilustre General Or- café, minério, algodão e outros produtos
lando Gelsel, foi de grande destaque e manufaturados, mas sim e principalmeneficácia no combate, juntamente com ou- te ordem, que se traduzia em confiança.
tros órgãos de segurança do Governo, à Graças a essa d!spos!t!vo, que teve como
guerra revolucionária. Teve êxitos fre- centro o Ministro Orlando Geisel, podeqüentes, e o sintoma dessa vitória está mos oferecer ao mundo condições pr!v!hoje na tranqüilidade em que vive o Pais, leg!adas para o emprego de suas resercom sua ordem pública inteiramente res- vas.
guardada, conquistada e ampliada, e a
Sr. Presidente, não exagerei, também,
ausência, pelo menos aparente, de sub- quando desta tribuna o classifique! de
versão. Quero, também, no instante em "Caxias dos nossos dias". Pois, se Caxias
que se destaca o nome de um grande notabilizou-se, como muito bem ensina a
militar na prevenção e no combate à nossa História, ganhando a guerra, proguerra revolucionária, colocar, no elenco movendo a paz e identificando-se com
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de estadista de hoje, libertou o Pais da
guerra revolucionária, já deflagrada, impôs a ordem interna, assegurou a paz e
propiciou ao setor político, pela primeira vez em nossa História, que se processasse uma sucessão presidencial em absoluta tranqilllldade.
Essa tranqü111dade que estamos testemunhando nesse início de GoVIemo,
sem um protesto, sem um gesto de oposição partido de qualque1· setor social,
ou melhor, de qualquer camada da sociedade brasileira, parece que é caso único na História da nossa Pátria. A própria Oposição, pelos seus elementos mais
destacados, tem vindo de público manifestar a sua confiança no Governo que
se inicia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis a
sintética e lapidar Ordem do Dia com
que o General Geisel se despede dos seus
camaradas:
ORDEM DO DIA DE GEISEL
Meus camaradas:
Com a tranqüllldade do dever cumprido e a confiança no soldado que
me sucede, entrego hoje o cargo de
Ministro e o comando superior da
força terrestre nas mãos honradas de
sua Excelência o General-de-Exército Vicente de Paulo Dale Coutinho.
Despeço-me dos irmãos de oficio desta grande família mllltar, que me
inspirou a vocação, nos verdes anos
de Colégio Militar a que servi, em
permanência, na atividade de quase
meio século e que tive a honrosa
responsabilldade de chefiar, por todo
um período de Governo que agora
finda.
A Deus dou graças pela saúde no longo caminho, por sua luz que me
apontou a verdade, discerniu a Justiça, ofuscou a presunção, aconselhou
a bondade.
Devo gratidão à Instituição que me
propiciou estudo e cultura, o ensinamento de liberdade e democracia, o
exercitar continuado dos valores morais e de um imenso amor ao Brasil.
Ao estadista e condutor de homens
Emílio Garrastazu Médici sou agradecido pela confiança e apoio que me
permitiram administrar. Pelo exemplo de retidão e autoridade que tornaram fácil a tarefa de comandar,
presto-lhe minha homenagem.

Deixo meu reconhecimento aos camaradas de. todos os escalões, pela
dedicação profissional, e aos generais
que me secundaram, dando a colaboração leal, silenciosa e impessoal para os êxitos alcançados.
Ao Ex.m0 Sr. Ministro Dale Coutinho,
no comando deste Exército de que todos nos orgulhamos, desejo a felicidade e realização pessoal que tive a
ventura de colher e a palavra não
tem grandeza e eloqüêncla para expressar."
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex. a
um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ- Com multo
prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador Dinarte Mariz, a Maioria, por sua
Liderança, se associa orgulhosa ao pronunciamento de V. Ex.a. Quem se recorda
dos dias núbilos, durante os quais assumiu o General Emílio Médici a Presidência da República, e os compara com
os de hoje, não pode, dentro de um espirita de absoluta justiça, deixar de reconhecer que andou bem, na parte referente à paz social, à segurança, o nosso
Brasil, tudo isso devido, principalmente,
a este homem que foi o condottiere deste Governo. Enfrentando a guerra interna subversiva que nos ameaçava, nunca
dela descurou, estabelecendo na sua integridade a disciplina no Exército; ao mesmo tempo, procedeu nela a uma das reformas mais profundas de que se tem
notícia; e, se há pouco fazíamos apelo
a muitos dos dias passados, gostaríamos,
também, de aqui dizer que quem viu o
Exército antes de Orlando Gelsel e hoje
o vê, na sua nova estrutura, graças a ele
e seus aux111ares, tem de, como V. Ex.a
agora, fazer justiça a este brasileiro emérito que, hoje, orgulhoso da sua missão
cumprida, se retira para o descanso tão
merecido junto a seus fam111ares.
O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço
o aparte de V. Ex.a, trazendo, em nome
da Liderança, a solidariedade do nosso
Partido - a ARENA.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a
me permite um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ - Pois não.
O Sr. Vasconcelos Torres - Nobre Senador Dinarte Mariz, V. Ex.a salientou
um aspecto multo oportuno na Ordem do
Dia de despedida do Ministro Orlando
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o Ministro Dale· Coutinho. V. Ex.a situou
com objetivldade o papel do Ministro Orlando Gelsel durante a sua gestão e a
quem deve ser creditada a melhoria da
organização das nossas forças terrestres.
E gostaria de salientar que S. Ex.a, como
bom militar, corno bom estrategista voltou-se para a Indústria nacional, 'certo
que o equipamento usado pela nossa força terrestre deve ser feito aqui, e não
ficar na dependência da Importação. Vários projetas foram desenvolvidos, principalmente em São Paulo. Houve um estimulo multo grande de S. Ex.a nesse seter quanto à sua austeridade, quanto ao
brilho de sua Inteligência, quanto à sua
orientação administrativa. Só resta, agora, um caminho, meu caro Senador Dinarte Mariz: é o caminho do exemplo,
e o General Orlando Geisel se constitui
naquilo que de mais nobre pode haver
no homem: tomou-se digno de ser imitado e, mais do que imitado, ser seguido.
O SR. DINARTE MARIZ - Obrigado
pelo oportuno aparte de V. Ex.a.
Entretanto, Sr. Presidente, continuando as minhas considerações sobre os dois
discursos, devo salientar aqui, aproveitando o aparte do nobre Senador pelo
Estado do Rio, meu eminente colega Senador Vasconcelos Torres, que, além dos
serviços prestados, além da grande obra
que auxiliou a construir, ele deixa, sobretudo, o exemplo digno de ser seguido.
Se na sua classe ele conseguiu a unanimidade a serviço do País, unindo-a,
também no meio civil o seu reflexo se
fez sentir, na união de todos os brasileiros na defesa dos altos princípios norteadores dos patriotas que desejam o
nosso País cada vez mais livre e mais
poderoso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passare!
a ler o substancioso discurso pronunciado pelo General Dale Coutinho, ao
assumir o Ministério do Exército:
"Ao receber as funções de Ministro
de Estado dos Negócios do Exército,
agradeço ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, General-deExércl to Ernesto Gelsel, a confiança
em mim depositada, a oportunidade
histórica de participar de seu Gabinete Ministerial e o desafio de levar
adiante o acervo de dez anos de tranqüilldade e de paz construtiva. Para

corresponder a essa confiança tudo
darei de mim, em Intenção e intensidade, em equilíbrio e firmeza em
disciplina, em franqueza e tenacidade, para Integrar-me à unidade à
coesão e ao espírito associativo da
equipe de trabalho de Sua Excelência.
Recebê-las do grande Ministro Orlando Gelsel, a quem me ligam passagens inesquecíveis de várias etapas
de_ minha vida mllltar, e de cujas
maos me velo a espada de General,
agiganta-se a responsabll!dade, mas
também multo me honra e me estimula para o cumprimento da missão.
Volto-me, então, para o meu Exército - que há 45 anos tem sido a
minha própria vida - a cuja frente
agora me leva o dever, e o encontro
aqui presente, personificado nos
companheiros do alto comando de
'
quem espero nao apenas a solidária
ajuda, mas, sobretudo, unidade de
objetlvo, de ação e de exemplo.
Vejo o Exército que me cumpre conduzir, vejo-o na diversidade e na
unidade de seu imenso potencial humano: nos seus generais e na oficialidade dos vários círculos, nos
seus quadros Intermediários, nos seus
cadetes e alunos, nos conscritos, os
funcionários civis, nas suas reservas,
e até mesmo nos seus pensionistas e
na família militar. A todos chegam,
neste Instante, meu pensamento e
minha emoção, porque, a partir de
agora, as atlvldades, as aspirações e
até as angústias de cada um passam a tocar-me também profundamente a mim.
Volto-me para o Exército, lnarredável fiador da tranqüilldade para o
desenvolvimento nacional, par a
aqueles abnegados que, no silêncio,
no perigo e muitas vezes na incompreensão, garantem a segurança interna do País. Volto-me para os que
vigiam na lonjura das fronteiras ou
na solidão do vazio interior, para os·
que trabalham, os que constroem, os
que Informam, os que planejam, os
que estudam.
A todos alcança meu pensamento
nesta hora de Investidura, porque em
todos confio e de todos espero disciplina e obediência, cumprimento
do dever e compreensão, seu ldea-
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eu darei de mim Impulso e dlreção,
energia e vigilância, para que juntos
possamos honrar nossa missão, sem
que me descuide de a todos assistir
de perto, porque a carelra militar é
um duro e nobre ofício, e ser soldado é um constante desafio.
Volto-me para os companheiros das
Forças Armadas irmãs, com as quais
procuraremos estar permanentemente ligados, solidários e convergentes,
seguro de que todo o caminho percorrido resulta de nosso esforço Integrado.
Volto-me, então, para o homem brasileiro, para a sua valorização, pensando em nossa contribuição na formação de seu civismo.
CONTINUIDADE
Trago-lhes o compromisso de levar
adiante o Exército dignificado pela
revolução de março, o sentido da
continuidade, o Exército totalmente
consagrado à prevalência de sua atlvidade-fim.
Concito a todos que se armem de
uma verdadeira obsessão de eficiência operacional, que se faz de tropas e quadros seleclonados e instruídos, de espírito profissional e combativo, de equipamento bem mantido,
e que não dispensa o efetivo funcionamento e o efetivo apoio dos serviços e dos órgãos logísticos, adequados às nossas condições, montados
com o maior realismo, bem providos
e atuantes, contínuos, conectados e
flexíveis, sem o que a boa operacionalidade é falácia ou ilusão.
Trago-lhes o compromisso de comandar um Exército de verdadeiros soldados profissionais, austeros e sóbrios, desprendidos, abnegados e tenazes. Um Exército voltado, por inteiro, para a sua destinação constitucional. Que aumente a eficiência
operativa reequipando-se presentemente com os frutos do trabalho de
nossa indústria civil, que estimula a
pesquisa e o acelerar de nossa tecnologia. Que amplie, proporcionalmente, suas taxas de Investimento em relação às despesas de custeio. Que, secundariamente, se dedique a tarefas
de colaboração a.o desenvolvimento
brasileiro, apenas onde e quando sejam de fato pioneiras, que se cansa-

gre à ocupação dos espaços vazios de
nosso terrl tório, assegurando soberania e cantribuindo para a unidade e
a integração nacional. Trago-lhes,
enfim, o propósito de tudo fazer, com
a ajuda de todos, para manter bem
vivos, renovados, sempre mais firmes, a vocação democrática, o moral, a doutrina e a estrutura do Exército brasllelro.
Toda grande obra, toda instituição
duradoura e fecunda, resulta do perpassar dos esforços, dos homens, das
gerações. O Exército não começa,
nem termina, está sempre Indo
adiante, no servir a seu povo e a seu
País.
Com a consciência de que nada somos por nós mesmos, e de que a nossa valia é mllagre do espírito de continuidade, da concentração de esforços, da impessoalidade e da união
com o profundo sentimento de que
estamos sempre passando, na transitoriedade e no revesamento de nossas trajetórias. Assim como com a.
certeza da Inutilidade de toda vanglória, toda vaidade, toda ostentação, voltamos o pensamento para
Deus, pedindo-lhe que a todos nos
inspire e llumine nosso caminho. E
que sempre nos revigore a energia,
o entusiasmo e a determinação de
bem servir a.o Brasil."
Dois documentos, Sr. Presidente, e um
só pensamento -o Brasil acima de tudo.
A mesma maneira de enfatizar a tradição democrática do nosso Exército, o
mesmo pensamento de servir. São homens da mesma escola e com a mesma
vocação.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a.
um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ - Ouço, com
prazer, o nobre Colega.
O Sr. Paulo Guerra - Faz muito bem
V. Ex.a. não somente em transcrever aqui
as orações dos eminentes soldados, os
Generais Orlando Geisel e Dale Coutinho, como também em realçar o papel
e a destinação democrática do Exército
brasileiro. A maior prova disso, assistimo-la no dia 15: um Presidente da República entregando o Governo a outro.
Esta é uma orientação democrática do
Exército: a mudança dos diversos escalões. A Revolução permanece, mas os homens mudaram.
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O SR. DINARTE MARIZ - Obrigado a
V. Ex."

Sem nenhuma dúvida, a continuidade .
Ideológica, sem o contlnuísmo individual,
é uma filosofia da democrática Revolução de Março de 1964. Temos a convicção de que o Ministro que hoje assume as
funções no Ministério do Exército palmilhará os mesmos caminhos trilhados
pelo Ministro Orlando Gelsel.
Sr. Presidente, ficam aqui registrados,
pela minha palavra, a confiança dos brasileiros no homem que chega e o agradecimento !morredouro ao General Orlando
Geisel, que será sempre lembrado, através do tempo, de geração a geração, no
exemplo dignificante que nos lega, pela
construção de uma Pátria livre e poderosa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento em
que se anuncia a criação do Ministério da
Previdência Social com a incorporação
de diversos órgãos, inclusive o Instituto
Nacional de Previdência Social, leio, para
que conste dos Anais do Senado Federal
e para possível consideração dos r_esponsá veis pelo novo Ministerio o d1scurso
pronunciado pelo Dr. Luiz Antonio Guillon Ribeiro, Secretário do Serviço de Assistência Médica do INPS, no dia 12 de
fevereiro do corrente ano, nas comemorações do 51. 0 aniversário da Previdência Social no Brasil.

E o faç·o, Srs. Senadores, não ~ó em
face de tal expectativa, como tambem na
esperança de que a situação desc-rita nesse discurso sirva de ponto de partida
para suprimentos e correções de que,
como tenciono aponta-r em outra oportunidade necessita em termos de soluções adequadas, da assistência médicosocial nos centros urbanos e, notoriamente, nas zonas rurais do País:
"Para nós torna-se grato falarmos
na •casa" 'da maior Instituição Prevldenciária da América Latina, porque nos proporciona a posslbilldaqe
de afirmar que, em apenas melo secuJo o seguro social brasileiro evoluiu' da forma mais simples, isto é,
da arvegimen tação dos trabalhadores
por empresas, a uma forma global
de solidariedade social entre todos os
trabalhadores do País, o que abre

para o futuro, perspectivas tão a;mplas que se toma quase !mposs1vel
prever suas limitações.
E nossa satisfação mais se acentua,
quando se verifica que toda esta evolução é fruto da ação constante e
eficiente de enorme legião dos servidores Previdenciários, que, no anonimato do seu trabalho e ao longo
desses 51 anos, dia a dia, construíram
a previdência social brasileira, mantendo-a integra em seus objetivos,
em que pese às mais variadas políticas administrativas por que passou o Pais, nesse período, e que não
poderiam deixar de refletir-se na
execução dos pragramas de Pl:'evldência.
Não vamos rememorar aqui, detalhadamente, as etapas de evolução do
seguro social brasileiro, desde o momento em que o Engenheiro Wiliam
Sheldon tendo ido à Argentina em
1919, estudar o sistema. de traçã·o
·empregado na ferrovia que atravessa
a Cordilheira dos Andes, trouxe para
o Brasil alguns exemplares da Lei
que lá Instituíra a "Ca.ja de Jubilaclones", e da tradução que fez, em
companhia de outros Engenheiros da
S. Paulo Railway, da Lei argentina,
é que empolgou de tal maneira os
Diretores de Estrada de Ferro no
Brasil que estes convidarm o Deputado Eloy Chaves, que então desfrutava de grande projeção junto à
Classe ferroviária, a elaborar um
Projeto de Lei similar ao argentino.
O projeto converteu-se no Decreto
Legislativo número 4.682, de 24 de
.ianelro de 1923, e, conhecido como
Lei Eloy Chaves, assumiu tamanha
Importância no desenvolvimento das
ativldades previdenclárias no Brasil, que a data da mencionada Lei
passou a ser comemorada como o
"Dia da Previdência Social".
Grandes dificuldades persistiram na
execução dessa legislação pioneira,
em face da estruturação Inicial do
sistema por Caixas, formadas por
empvegados de uma só empresa, o
que beneficiava apenas os vinculados às de grande porte, de vez que .
só essas possuíam um númevo suflcien te de trabalhadores, capaz de
dar viabilidade ao sistema.
Essa estruturação, que imposslbilltava a extensão dos benefícios da
previdência social a uma grande
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de empresas de médio e pequeno
porte, obrigou o Governo a adotar
nova orientação, que considerasse
como base da organização prevldenclárla a atlvldade genérica das empresas. Daí nasceram as grandes Instituições prevldenclárlas; em 1933,
era criado o IAPM, o primeiro dos
IAP, englobando todo o pessoal da
Marinha Mercante ·e, ainda na década de 30, surgiram os Institutos
de Aposentadoria e Pensões, absorvendo gradatlvamente as Caixas que
desapareceram em 1960, com a criação do IAPFESP.
A precisão matemática posslb111tada
pela Atuária no conhecimento das
probabllidades de ocorrências de determinados fatos, como o número de
pessoas que nascem ou que morrem,
que ficam doentes ou inválidas, da
quantidade de serviços médicos e
hospitalares consumida pela população de um país ou de uma região,
e até o custo médio do conjunto
dessas ocorrências, indicava como
imperiosa a unificação de todo o
sistema, já que uma Instituição
maior suportaria com mais segurança os sinistros verificados e, ao· ratear os custos das ocorrências por
um número maior de contribuintes,
Iria exigir de cada um menor taxa
de contribuição.
O Instituto de ServiçO Social do Brasil, ISSB, Instituído pelo Decreto-Lei
7 .526, de 7-5-45, pode ser apontado
como a primeira tentativa de unificação do Sistema Prevldenclário, que
só velo a ser alcançada com a expedição do Decreto-Lei 72, de 1966, que
criou o Instituto Nacional de Previdência Social.
Hoje, a unificação está consolidada e
o INPS funciona com maior eficiência e rendimento do que os Institutos
que o precederam, porque não é um
simples somatório das atribuições
anteriormente exercidas, mas um
novo organismo, com novas concepções e novas técnicas de trabalho.
Constituiu, sem dúvida, um ato de
arrojo e de clarividência do Governo
Federal, promover a unificação, pugnando sem vacilar, pela superação
das dificuldades lnl-clals, quando um
tremendo volume de vozes, impulsionadas pelos mais variados interesses, se erguia no Congresso, nas

Associações de Classe e na Imprensa,
combatendo a criação do INPS e até
mesmo, "provando" a lmposslbllldade de sua Instalação.
A firmeza do Governo Federal e a
obstinada decisão dos servidores nos
antigos Institutos, -envolvendo no
Ideal comum, desde os funcionários
dos pequenos Postos e Agências do
Interior, até as Superintendências
Regionais e a cúpula da Administração Nacional, permitiram que todo este gigantesco processo de transformação que envolvia, na época,
direitos e interesses de mais de 20
milhões de pessoas, número então
superior à população de qualquer
país deste continente, fosse feito com
todos os serviços em pleno funcionamento, não se suspendendo, um
dia sequer, as ativldades do Instituto.
Mas, ao contrário do que afirmaram
os opositores da unificação desde
1967, o INPS vem demonstrando ser
possível superar todas as dificuldades, organizando seus serviços de
tal maneira que já se verifica a reversão de expectativa entre os trabalhadores e até mesmo entre os
empregadores.
Hoje já não se procura fugir às obrigações de contribuição, Ao contrário,
quem está fora da proteção do INPS
luta para obtê-la e o insano trabalho dos antigos Institutos, Interpretando normas e leis para provar que
um Indivíduo tinha a obrigação de
se vincular, transformou-se em trabalho mais agradável e gratificante,
o de verificar se o Individuo que
agora procura o Instituto tem o
direito de ser Inscrito.
Esta mudança de atitude deve-se ao
reconhecimento, por parte do INPS,
de que têm Importância equivalente
todas as formas de cobertura de
risco, sejam as que asseguram a
subsistência da familla, na doença
ou na morte de seu chefe, como também as que asseguram a manutenção
dos padrões de saúde da população.
Mas para uma população com uma
faixa tão grande de jovens, como
a brasileira, a assistência médica tem
que assumir o centro das atenções
dos administradores para assegurar
a essa massa de jovens, condições
Ideais para o exercício de suas atlvldades profissionais.
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planos de assistência médica, um
pais em luta pelo desenvolvimento ·
deve concentrar recursos em setores
básicos da produção que gerem riquezas, já que os gastos com saúde
não constltulrlam investimentos. Entretanto, em seu relatório preliminar
sobre a Implantação do Instituto de
Serviços Sociais do Brasil, João Carlos Vital afirmava que a realidade é
exatamente oposta, porque dentre os
sacrifícios que se devem fazer para
levantar um pais, os esforços para
aumentar a potencialidade do elemento humano devem ocupar posição de destaque, já que devolverão,
em curto espaço de tempo e fortemente majorados, os recursos despendidos.

rivel, por ser mais econômico, proporcionar-lhe recursos para sua recuperação.
Mas, além do aspecto econômlco, há
que se apreciar o aspecto social do
problema. A cada momento surgem
novas idéias sobre a saúde e o bemestar dos individuas e a obrigação social de se preservar estes bens, que
são eminentemente de interesse público.
·
De acordo com tais idéias, entendese hoje que a saúde é um dos direitos
fundamentais do homem e que a
luta contra a enfermidade é uma
das primordiais funções do Estado
moderno.

As necessidades Individuais, como as
de saúde, de trabalho, e de familia,
entre outras, a partir de um certo
momento, quando atingem a um
número considerável de componentes
de um grupo, passam a se constituir
em problemas do GRUPO e o atendimento de tais necessidades deixa.
de caber a cada indivíduo isoladamente, passando à sociedade a responsabilidade de solucioná-las.

O respeito a esses prlnciplos, pelo
INPS, vem determinando a ampliação dos seus serviços de assistência
médica até que alcancem suficientemente os dependentes dos segurados, para se proporcionar ao trabalhador satisfatórias condições psicológicas para o desempenho de suas
tarefas e, ao mesmo tempo, oferecer
a toda a população previdenclária,
na medida das possibilidades, o desfrute de melhores indlces de saúde.
No entanto, o crescimento das atividades de assistência médica, em
todas as áreas do Pais, tem trazido
ao Instituto uma série de problemas,
decorrentes das limitações atuariais
dos recursos que pode empregar, para
sustentar aquelas prestações. E que
o desenvolvimento por que tem passado o País nos últimos 10 anos,
aumentando as' posslbilldades de
emprego e conseqüentemente o número de trabalhadores urbanos, filiados ao INPS, leva-os, pela consciência do valor da saúde, como
fator de aumento de rendimento e
de retribuição do seu trabalho, a
consumir quantidades cada vez
maiores de unidades de serviços médicos e hospitalares, que utilizam
para sl e para seus dependentes.

A importância econômica da interferência do Grupo Social na solução
dos problemas individuais introduziu
um novo conceito sobre saúde e enfermidade, segundo o qual o trabalhador enfermo é um individuo improdutivo e, por isso mesmo, oneroso
ao Grupo, além de representar um
grave risco de contágio em determinadas enfermidades, sendo prefe-

A malar utilização de serviços pode
romper o equllibrio financeiro da
Instltutição prevldenclária se não
houver uma supervisão capaz de con·ter o custo dos serviços consumidos,
obrigando-se o órgão segurador, em
conseqüência, a modificar a "relação dlreta" entre o médico e o doente e, a assumir o papel de elemento
moderador, cuja forma de agir é

Esse entendimento é hoje universalmente aceito, reconhecendo-se que o
desenvolvimento econômico e a saúde apresentam uma relação de interdependência, já que a melhoria
dos padrões de saúde da população,
com o conseqüente aumento da capacidade laborativa, tem imediato
reflexo em toda a estrutura econômica do Estado.
Em conseqüência dessa importância
econômica, a integração da assistência médica entre as atividades básicas do Estado passa. a ter nova
conceituação, em função do número
de necessldadese sociais que devem
ser solucionadas.

•

- 314bastante diffc!l, por contrariar interesses conflltantes.
O usuário quer ser bem atendido;
o médico· deseja ser melhor remunerado e quer condições de trabalho
que lhe permitam aperfeiçoamento
técnico e científico; os empresários
de saúde querem razoável compensação para o capital empregado, e,
em contraposição a todos estes interesses, o INPS, custeador das despesas, é obrigado a pensar no equibrio financeiro e na eficácia do
sistema.
A maneira do órgão pagador intervir, o momento exato dessa intervenção, a relação entre os interessados
diretos, os alcances e as limitações
da interv·enção são problemas por
demais complexos e delicados, ainda
pendentes de solução harmoniosa.
Este é um dos principais problemas
para o exercício da medicina moderna. Toda a população deve e tem
que ser atendida, mas a cada dia se
elevam os custos de assistência médica pela ut111zação de técnicas e
aparelhagem altamente sofisticadas
e, para muitos, cada vez mais difícil se torna usufruir os beneficias
decorrentes do progresso, elevando
cada vez mais a barreira entre o que
se tem que fazer e o que se pode
fazer.
Os altos custos de assistência médica
impelem as massas prevldenciárias
em dlreção ao sistema de seguro social. Em conseqüência, e com uma
freqüêncla cada vez maior nos últimos anos, os recursos orçamentários
e financeiros destinados pelo INPS à
assistência médica, ainda· que pareçam de porte gigantesco, se confrontados com outros para a mesma finalidade, se minimizam ante o au. menta constante do número de be. nefíclários, aproximadamente. de
150. 000 pessoas por mês, e do maior
consumo de serviços médicos e hospitalares, cujos custos sobem . sem
cessar.
A Administração Luis Slqueim Selxas que se Iniciou no INPS em setembro de 1972 trouxe consigo larga
exoerlêncla dos problemas prevldenclârlos, notadamente dos da área
médica e hospitalar, e calçado nessa

experiência procedeu a uma nova ordenação desses problemas, estabelecendo as prioridades vâlldas.
De pronto, decidiu que as Internações hospitalares, embora não devessem sofrer restrições, seriam
submetidas ao controle das "Centrais de Internação", Instaladas nas
Capitais e ao nível das Agências.
Este controle objetivava fazer com
que as emissões de Gulas de Intervenção Hospitalar respeitassem a
previsão de que, anualmente, 8% da
massa prevldenclâria necessitaria de
serviços hospitalares, taxa esta julgada adequada pelos dados estatist~cos coletadas no período de 1971 a
1972 e, para o seu atendimento, o
Presidente reservou recursos orçamentários e financeiros necessários.
A disciplina na emissão das Gulas de
Internação para a rede hospitalar
privada possibilitou a adoção, logo
no Início de 1973, de outras providências que trouxeram valiosas contribuições às ativldades médicas do
Instituto.
Uma delas consistiu na elaboração de
um programa de trabalho que objetlvou colocar em funcionamento 4
hospitais próprios que se encontravam paralisados na dependência de
obras que promoveu a aquisição de
equipamentos e Instrumental médicos para a totalidade da rede hospitalar, e pugnou pelo aumento do número de leitos nas unidades próprias,
onde a demanda e a natureza dos
serviços assim o Impusessem. Nessa
etapa, foram Incorporados à rede do
Instituto 4 outros hospitais: Barão
de Lucena, Oncologia, TraumatoOrtopedla e a Maternidade Carmela
Dutra, tendo sido recebidos dois outros da SUDEPE.
O programa traçado foi Integralmente cumprido no exercício de
1973. Os 26 hospitais de propriedade
do Instituto foram postos em funcionamento e cabe ressaltar que o
vulto das compras de material e de
equipamentos, para provê-los, não
encontra paralelo nas administrações anteriores. Os 5. 000 leitos disponíveis em setembro de 1972 cresceram para 8. 000, em dezembro de
1973.
Fo~am criadas, assim, condições favoráveis ao lançamento de uma se-
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decurso do 2.0 semestre de 1973: a
Instalação, em cada Capital estadual, .
de um grande hOspital, especializado
em atendimento de urgência e de
acidentes de trabalho, que viesse a
dar condições de vlabll!dade à Implantação do Serviço de Pronto-Socorro da Previdência Social, criado
pelo Governo Federal em outubro
próximo passado.
Para atender a essa implantação,
encontram-se em fase de Incorporação à rede hospitalar do Instituto
mais 6 hospitais, sendo um localizado
em Florlanópolls, dois em Curltlba,
·um em São Paulo e dois em Belo
Horizonte, elevando-se as disponibilidades de leitos do INPS, ao fim do
1.0 trimestre de 1974, para mais de
10. 000 leitos diários
Há que se ressaltar que o ·aumento
constante do número de beneficiários faz com que a ampliação da
rede hospitalar do INPS não projete
sombra sobre a rede hospitalar privada, que continuará em 1974 a ser
a grande fornecedora de serviços ao
Instituto, que solicitará, p~~;ra o atendimento de seus benef!clár!os, a
ocupação de cerca de 90.000 leitos
diários.
Não se restringiu no entanto somente aos serviços hospitalares a atuação da Presidência do Instituto;
providências urgentes foram tomadas para a mobillzação de recursos
humanos, materiais e financeiros a
f!m de favorecer a expansão dos serviços prestados em ambulatórios.
Todas as áreas urbanas do Pais foram pesquisadas, analisadas, e após
a seleção das regiões que tendo grandes concentrações de benef!c!ártos
eram carentes de recursos, fo! programada a construção de 60 unidades de ambulatórios com a Inclusão
dos necessários recursos orçamentários no Orçamento de Instituto para
o presente exercício.
Seria por certo cansar o auditório,
detalhar as localidades onde as Unidades Méd!co-Ass!stenc!a!s foram
postas a funcionar de setembro de
1972 até a data, e enumerar as que
passaram por ·reformas e ampliações.
Mas para que possam ter Idéia das
dimensões gigantescas da demanda

de serviços médicos e hospitalares,
por parte da clientela do INPS, que
hoje se aproxima de 80% da população urbana do Pais, basta dizer
que o Instituto deveria promover em
1974, para atendê-la plenamente,
cerca de 3 milhões a 200 m!l internações hospitalares e 160 milhões de
atendimentos ambulatorials de toda
natureza.
Em um futuro próximo, a compatibll!dade entre a demanda e a. oferta
de serviços será alcançada e uma
das medidas Indispensáveis para que
se atinja este objetlvo é a implantação da rede de Postos Médicos já
projetada para todo o Pais, e que
posslbll!tará a prestação do primeiro
atend!men to aos beneficiários que
demandam as consultas ambula.torlais e a cobertura. médica nas situações de urgências clínicas e c!rurg!cas, fontes, ambas, da. multiplic~~;Ção de atendimentos, se não
estiverem à cargo do Instituto.
Os Programas de Assistência. Médica
do INPS estão em pleno desenvolvimento, e fazem com que o Instituto
se projete extroordlnarlamente no
cenário nacional e ocupe, com justo
orgulho, largo espaço do setor Saúde
do País. 11: fácil, entretanto, Identificar-se na. a.tuação o ritmo acelerado de trabalho implantado no
Ministério do Tl'abalho e Previdência Social, pelo eminente jurista e
Professor Dr. Júlio de Carvalho Barata que, com sua obra, estimulou a
organização trabalhista e previdenciárla do Brasil, assegurando a. Paz
Social que é Indispensável para que
o País, em ordem, continue buscando o Progresso.
Muito obrigado."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a. palavra ao nobre Senador
Italivio Coelho.
O SR. ITALtVIO COELHO - Sr. Presidente, há necessidade de chamar-se a
atenção desta augusta Casa e da Nação
sobre as viciss! tudes por que passa nosso
Mato Grosso.
Tivemos mais de dez anos de chuvas
insuficientes. Os rios, mesmo, o portentoso Paraguai, em largos trechos, ficava
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Grande - está em grande parte complemente alagada; os caminhões estão apenas com a cobertura das suas carrocerias de fora. Em Santo Antônio e Barão
de Melgaço - onde V. Ex."' possui uma
Em outubro, começaram as chuvas. A esplêndida fazenda - há gente em cima
intensidad·e crescente das mesmas foi dos telhados, pedindo socorro. A situação
provocando enchentes. Inicialmente, nas é realmente alarmante. Mas, felizmente,
partes altas - rios Miranda, Aquidaua- o Governo Federal, em entendimento
na, Negro, Taquari Plquiri, São Lourenço com o Governador Fragelll, está tomane outros - em janeiro, chegou ao Pan- do providências; já mandou dois helicóptanal a primeira enchente. Agora as chu- teros porque em certas zonas, como Bavas se intensificaram, continuam no rão de Melgaço, a população, que já está
Sul, mas no Norte e no oeste de Mato sobre as árvores e sobre os telhados, só
Grosso, estão violentas. Os rios Cuiamá pode ser retirada de helicóptero. E Isso
e Paraguai, este na pa·rte superior, trans- não é nada: quando esse volume de
bordaram suas margens, desalojando a águas - estamos falando das margens
população ribeirinha e sacrificando plan- do rio Culabá - receber a grande massa
tações e animais de pequeno porte. As de água que vem do rio Paraguai, do rio
cidades mais atingidas são: Cáceres, Plqulrl, do rio São Lourenço e do rio TaCuiabá, Santo Antônio do Leverger e quarl, descendo então para o Sul do EsBarão de Melgaço.
tado, a calamidade vai ser multo maior.
Esse informante, que é engenheiro-agrô·Acresce, Sr. Presidente, que as áreas nomo, calcula que até julho, quando as
agora mencionadas estão na periferia águas atingirão o fecho dos morros,
norte do Pantanal, cujas nascentes vêm abaixo do Forte de Coimbra, perderemos,
do divisor das águas do Prata e da bacia pelo menos, quinhentas mil cabeças de
Amazónica. Os rios nascidos dos contra- gado. Esta é uma situação de multa grafortes da serra de Maracaju, que divi- vidade para a produção da carne de Mato
dem a bacia do Paraná e do Paraguai, Grosso e também do Brasil.
·
também estão multo cheios. Todos eles
demandam o Pantanal.
O SR. lTALiVIO COELHO -Agradeço
o aparte de V. Ex."', Senador Fernando
Daí a preocupação, hoje, com as po- corrêa, que corrobora minhas palavras,
pulações e muito proximamente, com eis que, enumerando todos os rios que
grande parte do rebanho mato-grossense demandam o Pantanal, eu quis, exatanas áreas baixas do Patanal com grave mente, chamar a atenção para o grave
risco de perda. A Inundação é amea- risco que corre aquela região, hoje inunçadora.
dada nas suas margens, mas brevemente,
com
uma Inundação total; porque o rio
O Sr. Fernando Corrêa - Permite V.
Paraguai,
que é a coluna vertebral daEx."' um aparte?
quela região nascendo ao norte, demanO SR. ITALiVIO COELHO - Com dando para o leste e depois para o sul,
tem em todos os seus afluentes, sejam
multo prazer, nobre Senador.
os do norte, quanto os do leste, enchenO Sr. Fernando Corrêa - Hoje, estive tes em área superior a 900 km de disconversando com uma pessoa de gaba- tância; todos os rios estão tomados perito, que velo ontem de Culabá. Ele via- las enchentes nas suas cabeceiras. O cenjou de Campo Grande a Cuiabá e, depois, tro do Pantanal está, neste momento,
a Go!ânia e Brasília. Afirmou-me que com uma enchente razoavelmente norCulabá já tem mais de dez mil desabri- mal; mas, nos próximos dias e nos prógados, e que o rio subiu de tal maneira ximos meses, a situação será sumamente
que a primeira ponte feita sobre o rio grave.
Culabá - pois, como sabemos, o campo
O Sr. Ministro do Interior, Mauricio
de aviação está no Município de Várzea
Rangel Reis, seguirá para a região atinGrande, do outro lado do rio Culabá já não dá mais passagem a veículos. A gida, a fim de dar o amparo da área
nova ponte feita ao final do meu Governo federal. O Sr. Governador do Estado, Dr.
está com o aterro atingido e só dá pas- José Fragelll, antecipou seu regresso ao
sagem a pé. Toda a margem ribeirinha do estado, a fim de tomar medidas passiveis
rio Cuiabá, aqueles municípios - Acorl- no caso, levando a nossa sollda.rledade à
impróprio à navegação. O famoso Pantanal estava seco e os rebanhos perambulavam à procura de água, a. fauna
toda se ressentia e o verde escasseava.
A paisagem triste reclamava por uma
chuva benfazeja.
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atingida no seu bem-estar, na sua segurança e em sua economia.
O Sr. Flávio Britto cença a um aparte?

V. Ex.a dá li-

Grosso, como do Ministério do Interior,
que já mandou três técnicos, e amanhã,
pessoalmente, S. Ex."' o Sr. Ministro Mauricio Reis dlrig!r-se-á a Cuiabá para uma
avaliação exata daquela tragédia por que
hoje passa o nosso Estado. A Aeronáutica, a Marinha, o Ministério da Agricultura - como diz o eminente Senador
Flávio Britto - e a Central de Medicamentos têm dado no momento uma assistência eficaz contra aquela calamidade que atinge nosso Estado. Mas é necessário que se faça uma avaliação bem
feita dos prejuízos que advirão disso,
porque nós, que vivemos e estamos acostumados periodicamente a estas tragédias, sabemos o quanto elas representam
em danos para o Estado. A deste ano será
a maior enchente de todos os tempos
por que passou Mato Grosso; as águas já
atingiram 25 cm acima da maior enchente conhecida no Estado, que foi a
de 1942. Então, essas populações ribeirinhas, os fazendeiros às margens dos rios
e pantanais mesmo serão os mais atingidos, com prejuízos incalculáveis. E
quando essa água atingir a cidade de
Corumbá e daí abaixo, então a tragédia ·
será maior. É preciso que o Governo, que
realmente está presente, faça avaliação
exata dos grandes prejuízos com que
essa calamidade irá atingir o nosso querido Estado. Multo grato a V. Ex.a

O SR. ITALiVIO COELHO - Com
multo prazer.
O Sr. Flávio Britto - V. Ex.a traz ao
conhecimento desta Casa um problema
que está afligindo praticamente toda a
Amazônia. Temos em nosso Estado enchente que prevemos será uma das
maiores. Há 30 minutos, estive com o Sr.
Ministro da Agricultura, que estava
preocupado com vacinas, tendo-me informado S. Ex.a que já mandou emissário aos Estados Unidos e à Europa à
procura das mesmas, mas que as notícias são as piores possíveis. Nos países
por que este passou, estão pedindo um
prazo de seis meses para a entrega. Afirmou-me mais o Sr. Ministro da Agricultura estar em contato, inclusive, com a
Central de Medicamentos que, ainda no
Governo passado, estava pensando Instalar alguns laboratórios para sua produção. Realmente, V. Ex.a, com a autoridade que tem, de um dos maiores criadores do Brasil, está com perfeição descrevendo à Casa e à Nação o perigo que
a pecuária brasileira está passando com
essas enchentes no Pantanal, na Amazônia e em outros Estados.
O SR. ITALiVIO COELHO - Agradeço
o aparte de V. Ex.a Estou, justamente,
O SR. ITALiVIO COELHO - Agradeço procurando chamar a atenção de que o
o aparte do nobre Senador Flávio Brltto, Pantanal é área de baixada, circundada,
que fala com a autoridade de Senador evidentemente, de áreas mais elevadas.
e de Presidente da Confederação Nacio- A
grave enchente no rio Cuiabá, na cinal da Agricultura, dando notícia de as- dade de Culabá naquelas a que se referiu
sunto que focalizarei agora mesmo.
o nobre Senador ·corrêa da Costa, a enO Sr. Saldanha Derzi- V. Ex.a dá li- chente no rio Paraguai, lá nas alturas
da Cáceres, as enchentes no rio Miranda,
cença para um aparte?
no outro lado do Pantanal, as enchentes
O SR. ITALiVIO COELHO - Com no rio Coxlm, na cidade tradicional de
Coxlm·, no extremo leste do Pantanal e
muito prazer, nobre Senador.
as enchentes de todas as cabeceiras dos
O Sr. Saldanha Derzi- Multo grato a rios que convergem para o pantanal, fav. Ex.a, que fala em nome da Bancada zem prever uma grande inundação para
de Mato Grosso no Senado, alertando à os meses de abril e maio, quando essas
Nação a situação difícil por que passa águas todas convergirem para a margem
Mato Grosso, especialmente a zona do do rio Paraguai, à altura do Forte CoimPantanal. Estive em contato com S. Ex.a bra, um dos pontos mais baixos do solo
o Sr. Governador do Estado, que está mato-grossense.
preocupadíssimo, e já tomou as medidas
Parece-nos oportuno levar à conside..:
mais enérgicas do momento para dar
uma assistência eficaz às populações to- ração de S. Ex."' o Ministro da Agricultalmente desabrigadas na nossa Capital tura, Sr. Alysson Paullnelll, determinar
e nos municípios atingidos por esta ca- o suprimento adequado de remédios vetástrofe. Também o Governo Federal não terinários, sobretudo de vacinas contra
ficou ausente, porque de todos os setores febre aftosa, vez que o rebanho enfratem partido auxíl!o ao Governo de Mato quecido precisa da proteção adequada.
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O SR. ITALtVIO COELHO muito prazer, nobre Senador.

Com

O Sr. Paulo Guerra - Ouvi, com muito
prazer, o aparte do nobre Senador Flávio
Britto, aparte que veio confirmar o alto
conceito que todos nós temos do atual
Ministro da Agricultura, na sua preocupação em dar provimento de vacinas
aftosa a todo rebanho nacional. Mas
gostaria de lembrar S. Ex." de que, no
meu Estado, em Pernambuco, o Ministério possui um laboratório montado,
pronto, mas fechado, e mais de cem técnicos, quase ociosos, com a vantagem,
portanto, de Pernambuco possuir uma
das melhores equipes de veterinários do
Ministério da Agricultura.
O SR. ITALtVIO COELHO - Agradeço
o aparte do nobre Senador Paulo Guerra. Estou, realmente, referindo-me ao
problema de vacinas, cuja escassez em
Mato Grosso é do conhecimento de V.
Ex.", que tem colaborado para o suprimento de vacina naquela região.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex. 11 me
permite um aparte?
O SR. ITALtVIO COELHO muito prazer, nobre Senador.

Com

O Sr. Vasconcelos Torres - Em primeiro lugar, receba V. Ex." a solidarJedade da Bancada fluminense aos irmaos
de Mato Grosso, que estão enfrentando
essa calamidade. Em segundo lugar, gostaria de manifestar minhas esperanças
nas providências que serão tomadas pelo
Ministro da Agricultura; providências
estas, já agora, num estado de emergência, fazendo lembrar aquele ditado: "só
se lembram de Santa Bárbara quando
ronca a trovoada". Então, os Estados que
não estão passando por esta tragédia mas
que, recentemente, em período normal,
enfrentaram a escassez de vacinas contra a aftosa devem ser lembrados nesse
instante. Toda a classe rural clamou,
quase exasperada. Não é possível que a
indústria nacional não esteja aparelhada para a produção de vacinas desse
tipo, porque até há pouco tempo o mercado era totalmente suprido. Se é verdade que existem laboratórios inescrupulosos, que esses sejam punidos, que sejam
fiscalizados. Mas, ao que sei, principalmente em São Paulo, há uma noção exata do cumprimento desse dever. V. Ex.o.

sabe que em se fabricando vacinas para
o animal, não é possível o embuste, a falsificação. No meu Estado, por exemplo,
houve um sacrifício muito grande; além
do sacrifício, existe, assim, uma espécie
de artificialismo, porque uns assinam
convênios com a Campanha Nacional de
Combate à Febre Aftosa e outros, não. O
fato é que, nesta hora, em primeiro lugar
Mato Grosso deve ser atendido, e aqui
hipoteco minha integral solidariedade a
V. Ex." Mas, quanto aos outros Estados,
que se lembre o atual Ministro - que
dizem ser muito competente, jovem e
capaz - de que agora é justamente o
momento de se prevenir. E não é só a
vacina contra a aftosa, nobre Senador, é
a vacina contra a brucelose, contra o carbúnculo, contra a manqueira e uma série de produtos Indispensáveis ao desenvolvimento da pecuária. E também, aqui,
um brado de alerta, falando a um dos
maiores pecuarlstas do Brasil: que se
contenha a ganância de algumas indústrias que estão elevando os preços dos
medicamentos indispensáveis à veterinária, aumentando em cem, duzentos, trezentos por cento ou mais. De maneira que
é hora de se fiscalizar, de que haja uma
SUNAB, também, para a pecuária, porque do contrário V. Ex." sabe que o desajustamento é grande e a reclamação será
ainda maior. Desculpe-me pelo aparte
ter sido longo, e v. Ex.", mais uma vez,
esteja certo de que seus irmãos fluminenses, nesta hora de dor, comungam
com a tristeza que Invade Mato Grosso.
O SR. ITALtVIO COELHO - Agradeço
o aparte de V. Ex. 8 , nobre Senador Vasconcelos Torres, em nome desta tão simpática irmã, a população fluminense.
Realmente, a crise de vacinas contra a
febre aftosa se manifestou quando o Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa,
tão bem organizado pelo Ministério da
Agricultura, estabeleceu as áreas prioritárias onde devia ser dominada essa enfermidade. Foram, então, designadas algumas regiões, alguns Estados, como São
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais
e, se não me engano, o Estado de Goiás.
E com a vacinação, então tornada obrigatória nesses Estados, os demais Estados - e não sei por que não foi tornada
obrigatória em Mato Grosso, onde existe,
hoje o segundo rebanho do País - passaram a ter dificuldades no suprimento
desse remédio. E há um ano, os produtores de Mato Grosso pedem e Imploram
um pouco de vacina.
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tempo, até ao Ministro da Agricultura de
então, solicitando que esse Ministério importasse grandes partidas de vacina.
Acresce, porém, que a vacina é um produto tabelado e que os laboratórios vinham pedindo 35 centavos de aumento,
na época; foi a informação que obtivemos; e que a vacina importada- porque
tem que se importar do Uruguai por
exemplo - custaria cinco vezes mais cara
do que a fabricada no Brasil. Mas, a Comissão Interm!nister!al de Preços teve
dificuldades e demorou, parece-me, alguns meses para resolver o problema do
preço de vacina, daqueles 35 centavos de
aumento pedidos.
Os Senhores Senadores sabem muito
bem que os animais devem ser vacinados quatro vezes por ano. Um aumento
de 35 centavos dava uma despesa pouco
superior a um cruzeiro, por ano, o que
não tem valor nenhum na despesa que
se faz, inclusive para vacinação. O custo
da vacina é, ainda, a menor despesa que
se faz no processo de vacinação.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex. a me
permite outro aparte?
O SR. ITALMO COELUO prazer ouvire! V. Ex. a

Com

O Sr. Vasconcelos Torres - Foi, realmente, uma pena, porque em alguns casos a vacina apareceu e custou multo
mais caro do que o preço de importação. Praticou-se o câmbio negro da vacina contra a aftosa. Conheço, em São
Paulo, um famoso laboratório, se não me
engano de nome Cooper, que tem assim
uma tradição científica na área veterinária do Pais, e não sei, por fás ou por
nefas, alguém trazia a vacina, mas nem
todos lograram obtê-la. O resultado é
que se correu um risco multo grande.
Falei Igualmente sobre várias moléstias,
mas não cite! a raiva bovina, que grassa
no meu Estado assim com caráter cíclico, e que também depende de importação, já que a nacional muitas das vezes
não encontra estímulo para a sua fabricação. V. Ex.a está certo e nos dá, afinal
de contas, uma aula sobre este assunto
e um brado de alerta ao novo Ministro
da Agricultura. A pecuária brasileira,
porque não tem um desfrute compatível
com o volume da sua produção, tem que
merecer, efet!vamente, um carinho especial, já que nosso povo é eminentemente carnívoro, não dispensa carne. O

brasileiro é assim, jamais se modificará,
mas é preciso que consuma uma carne
boa, sadia, e só se pode obtê-la com um
tratamento adequado ao nosso rebanho.
O SR. ITALtVIO COELHO - Agradeço o aparte de V. Ex.a e a ênfase que
estamos dando ao problema da vacina,
no caso de Mato Grosso, é porque, com
as enchentes, o gado está enfraquecido e, se atacado de aftosa, o prejuízo
será multiplicado.
O Plano Nacional de Combate à Febre
Aftosa tem sido desenvolvido com grandes esforços. Importou, evidentemente,
em grande demanda de vacinas. Mato
Grosso, com um dos maiores rebanhos
do País, suprindo de gado as pastagens
de engorda de São Paulo e Norte do
Paraná e parte dos frigoríficos desses
mesm·os Estados, necessita ser incluído
no Plano Prioritário, para que o suprimento de vacinas se faça nas quantidades correspondentes ao rebanho a ser
vacinado.
Os criadores não têm conseguido, no
mercado nacional, as vacinas e têm dificuldades, em decorrência, na venda de
seus produtos para os Estados vizinhos.
Confiamos em que o Ministério da
Agricultura, desenvolvendo o Plano de
combate à febre aftosa, considere os
grandes interesses de Mato Grosso.
Levantamos o problema justamente
porque esse Ministério se tem empenhado com grandes esforços na consideração
da produção rural ):lras!leira.
A conjuntura reclama e o Governo
dará, estamos certos, grande ênfase ao
abastecimento das populações urbanas.
Esse abastecimento vem, todo ele, da
terra boa do interior, .trabalhada pelas
mãos calejadas e amigas da população
do interior, esteio da nacionalidade.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Waldemar Alcântara- Jessé Freire - Domíclo Gond!m - João Cleofas - Leandro Maciel - João Calmon - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro - Em!val Calado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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REQUERIMENTO
N. 0 18, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado do discurso proferido pelo
Exmo. Almirante Adalberto de Barros
Nunes, em 7-3-74.
Sala das Sessões, em 19 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O requerimento lido será encaminhado à
Comissão Diretora.

Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n.0 1, de
1974) do Projeto de Lei do Senado
n.o 23, de 1973, que estabelece a prescrição qüinqüenal no Direito do Trabalho, alterando o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas nem requerimento para que seja submetida a votos,
é a redação final considerada definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
li: a seguinte a redação final aprovada.:

Reda.ção tina.! do Projeto de Lei do
Senado n.o 23, de 1973, que altera. a
redação do art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de

1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - Salvo disposição especial
em contrário, prescreve em 4 (quatro) anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente
de dispositivo contido nesta Consolidação."
Art. 2.o- Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n.o 2, de
1974), do Projeto de Resolução n.o 74,
de 1973, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução do Decreto-lei n.0 253, de 1970, do Estado
do Rio de Janeiro.
Em discussão a redação fina.!.

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
discuti-la, vou encerrar a discussão.
<Pausa.)
Está encerrada.
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 vai à promulgação.
l!: a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 74, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, ...... , Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇJI.O
N.o
, de 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do Decreto-Lei n.0
253, de 13 de abril de 1970, do Estado
do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - J!: suspensa a execução do
Decreto-Lei n. 0 253, de 13 de abril de
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decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 6 de dezembro de
1972, nos autos da Representação n.o 846,
daquele Estado.

No período de 1964/1973, o Senado Femediante resoluções, aprovou, aos
Estados e Municípios brasileiros, autorizações para contrair empréstimos no
exterior no seguinte valor:

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi.gor na data de sua publicação.

1964/1973 -- até 30-9-73

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Como
Líder. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao iniciar-se um
novo GoV'erno, vale repetir aqui as palavras do nobre Senador Ney Braga, que
espero traduzam a filosofia de toda a
Administração: "A continuidade com
criação e não a simples repetição, a insistência nos mesmos atos, na mesma diretriz; é preciso criar."
Foi isso que disse o nobre Senador Ney
Braga, ao despedir-se desta Casa.
Vejo, Sr. Presidente, que outra não
parece ser a orientação do novo Ministro da Fazenda. Ainda, domingo, O Estado de S. Paulo lembrava que S. Ex.a
terá de enfrentar problemas muito sérios como a repercussão do encarecimento arbitrário de petróleo e de seus subprodutos na balança comercial e no balanço de pagamento e os reflexos do
agravamento da inflação mundial sobre
nossa conjuntura monetária.
Creio, Sr. Presidente, que também será de interesse nacional que este Plenário seja mais rigoroso no examinar os
sucessivos pedidos de abertura de crédito para os Estados e Municípios.
Não me refiro tanto àqueles que dizem
respeito à divida interna, porque a circulação será dentro do próprio Pais, mas
àqueles que se dirigem ao estrangeiro,
buscam divisas no estrangeiro e agravam o quadro da dívida externa nacional.
Parece, Sr. Presidente, que nem todos
nós estamos atentos a estes números.
Por este motivo, pedi a palavra para
reportar-me ao assunto nesta hora em
que se inicia um novo Governo e, certamente, se Iniciarão novas práticas.
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6,350,000. 00
33,335,168.00
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126,689,990.00
10,000,000. 00
179,772,374.00
172,798,760.77
346,550,364. 58
123,595,323.98
1,119,625,098.34

Sr. Presidente, não sou contra, sistematicamente, essas operações, pois muitas delas respondem pelo engrandecimento e pelo progresso dos Estados e
Municípios que as solicitaram. Mas é necessário, quando se inicia um novo Governo, que não só o Governo mas o Senado Federal sejam mais rigorosos na
concessão desses empréstimos.
O Sr. Eurico Rezende -- Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. NELSON CARNEffiO -- Pois
não.
O Sr. Eurico Rezende -- Em primeiro
lugar, essas solicitações por parte dos
Estados ao Senado, visando a obter alvará para a contração de empréstimos

..
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pacificamente, nesta Casa, por representntes da ARENA e do MDB ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Por todos nós.
o Sr. Eurico Rezende - . . . o que estabelece uma presunção de procedência,
de necessidade e, sobretudo, de capacidade, por parte das Unidades Federadas,
de ressarcir esse endividamento. Verificamos que os Estados que comandam esses empréstimos externos são São Paulo
e a Guanabara. Graças a essa politica é
que o único Estado governado pela honrada Oposição teve a mil vezes bendita
oportunidade de exibir para os brasileiros e para o mundo fascinado a obra do
século, que é a Ponte Rlo-Niteról. Mas
devemos dizer que o G<lverno controla
e fiscaliza esses pedidos de empréstimo
externo. Há um órgão específico no MInistério da Fazenda que examina os pedidos, estabelece o joelramento, encaminha alguns para o Senado e nega o seu
"aprovo" com relação a outros processos. Trata-se de um Pais ainda em desenvolvimento, em que o endividamento é um fator decisivo para que passemos de País em desenvolvimento para a
escala maior da eman-cipação econômlca. Então, verificamos nesse endividamento, já porque sofre o crivo rigoroso
do Governo Federal e já porque depende
da aprovação do Senado, quando esses
processos são aprovados, não há comprometimento <lo Estado para o futuro.
Então, pediria a V. Ex.a. que não desse
ao seu discurso um caráter meramente
expositivo; seria interessante que V. Ex.a.
pegasse um empréstimo desses e demonstrasse que ele foi desastroso. Não
basta V. Ex.a. falar em bilhões de dólares como se Isso fosse uma ameaça predatória à economia dos Estados. Há o
seguinte: a União faz o seu endividamento, os Estados fazem o seu endividamento, e esses dois endividamentos é que
estão construindo o Brasil. A não ser que
o erário do MDB permita aos Estados
evitar esses empréstimos externos.
O Sr. Franco Montoro - Só se for com
a ajuda do Espírito Santo. (Risos.)
O Sr. Eurico Rezenlle - Antigamente nós éramos espírito só, agora é que
arrumamos um santo, com a Revolução.
E um dos santos é o endividamento. l!:
como ocorre na família: ela se endivida,
apela para o credlárlo, para o financiamento de suas necessidades. E já dizia

Rui Barbosa, a Nação é a familla amplificada. Pediria a V. Ex.", no sentido
de trazer alguma novidade neste assunto, que pegasse uma das dezenas de processos que existem no Senado e demonstrasse que esse ou aquele empréstimo não
tinha razão de ser, Isto é, teria Implicações nocivas à economia dos Estados
contraentes. Então, verificamos que V.
Ex.a falando em nome da Liderança, faz
apenas uma exposição, traz tão-somente
a aritmética da moeda estrangeira. Mas
não demonstrou, em nenhum passo, a
desnecessldade ou a perlculosidade desses endividamentos. E, para Isso, volto
a lembrar o Estado da Guanabara, que é
o segundo mais beneficiado pelo endividamento externo.
O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, não era meu propósito, como
não é, me colocar aqui como crítico ou
entusiasta das atitudes do Governo.
Apenas o que demonstrei é que esse
endividamento, que se faz a cada dia,
com o aplauso da Maioria e da Minoria
nesta Casa, acaba atingindo a somas
consideráveis, que, se fossem examinadas
em conjunto, certamente não mereceriam aprovação. A nenhum de nós, nem
a Maioria nem à Minoria, é. possível
controlar a boa ou má aplicação desses
empréstimos. Isto cabe aos Tribunais
de Contas, aos órgãos do Püder Executivo Apenas autorizamos o aumento do
índice do endividamento, não podemos
acompanhar o desdobrar da obra. O desdobrar da obra será objeto de exame pelo Poder Executivo e pelos Tribunais de
Contas.
Ao referir esta estat!stica, eu apenas
trazia uma colaboração e não uma critica, porque todos nós temos incidido
nessas facilidades de conceder, multas
vezes até em vinte e quatro horas, em
"urgência-urgentíssima", créditos que
são pedidos apenas baseados na autorização dada pelo Senhor Presidente da
República, a conselho do Sr. Ministro
da Fazenda.
Para que o novo G<lverno, que pretende ser um Governo de continuação com
criação, faça uma seleção mais rigorosa
nesses empréstimos, que se refletem no
crédl to deste País, é que ocupo esta tribuna, mas sem querer atingir a esse ou
àquele Estado. Nem me cumpria a função de Corregedor para apontar ao nobre Senador Eurico Rezende qual o Estado que cumpriu ou deixou de cumprir
bem a aplicação desse dinheiro.
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um aparte?
O SR. NELSON CARNEmO - Com
multa honra.
o Sr. Virgílio Távora - Nobre Líder
Nelson Carneiro, achamo-nos na obrigação, nós que defendemos, em nome da
Maioria, a politica econôm!ca e financeira do Governo, cujo mandato acaba de
findar, de dar uma pequena explicação a
respeito. Sem sombra de dúvidas, endividamento externo calculado tem sido um
dos instrumentos básicos para o desenvolvimento do Brasil, que, hoje em dia,
não pode ser negado por ninguém. Podemos encontrar diferenças de opinião,
neste Plenário, sobre alguns dos seus aspectos. Ainda não vimos uma contradita
à sua existência. Ele é um fato incontestável. No Executivo existe um órgão,
o Banco Central, que controla a nossa
dívida externa. Disto podemos nos orgulhar, porque o Brasil é, no mundo, talvez o único Pais - diremos talvez porque não conhecemos nenhum outro entre os países desenvolvidos, portanto, nos
subdesenvolvidos com maior razão não
deve existir, e isto é reconhecido, inclusive, pelo Banco Mundial - que tenha
um sistema de controle rigoroso de sua
dívida externa. Quando vem pois um pe..:
dido de aprovação de endividamento que
o Estado faz ao Ministério da Fazenda,
para que colha do Presidente da República a necessária decisão autor!zatlva
que depois é submetida à apreciação
deste Senado, esse órgão já examinou
detalhadamente o assunto. Muitas vezes
impõe ao Estado novas condições. Nós
mesmos, aqui no Senado, hã dois dias
atrãs, tivemos o ensejo de focalizar o
caso de Minas Gerais pedindo o adiamento do exame final do caso, mudança
de dispositivos à última hora, dos contratos que foram achados pouco satisfatórios para se enquad-rarem dentro da
sistemática do acompanhamento da dívida externa. Isto é que queremos dizer
a v. Ex.a. E o Governo que entra, o Governo que agora inicia seus passos, é tão
cuidadoso sobre o assunto que, inclusive em relação àqueles processos do Governo passado que ainda não tinham
sido aprovados pelo Senado, fizemos solicitação de adiamento de votação para
um seu reexame. Vê V. Ex.a que, realmente, as autoridades financeiras, quando dão o aprovo a um projeto como este,
de endividamento externo ou de aumento de capacidade de endividamento in-

terno, o fazem mediante exame detalhado. Nós aqui nos valemos das Informações prestadas pelo órgão técnico.
Estas 'as explicações que gostaríamos de
adiantar ao discurso de V. Ex.", reconhecendo que realmente temos no que
V. Ex.a explana um subsidio valioso, já
objeto de tantas discussões na própria
Comissão de Finanças desta Casa.
O SR. NELSON CARNEIRO -. Agradeço a V. Ex."' e dou por encerrado o
meu discurso, porque já V. Ex."' acaba
de informar que o novo Governo, através do Sr. Ministro da Fazenda, vai reexaminar os pedidos que estão em curso no Senado Federal, o que seria nor.mal. Quer dizer que S. Ex.a também tem
desejo de rever e examinar até que ponto são indispensáveis e inadiáveis esses
empréstimos.
Meu objetivo, ao chamar a atenção do
Pais, para esses números, através do Senado Federal, é exatamente este: que o
Sr. Ministro da Fazenda reveja os pedidos que estão em curso e aqueles que,
por acaso, estão em andamento, para
lhes dar uma d!retr!z - talvez a mesma,
talvez outra, mas certamente uma continuidade, com criação, segundo diria o
Senador Ney Braga - aplaudindo aqueles que merecem aplausos e retirando
aqueles que não têm cabimento. Porque
a nós, do Senado, quando chega o pedido encaminhado pelo Executivo, é multo
difícil selecionar aquele que tenha ou
não razão de ser acolhido. A prova é que
nunca nenhum foi rejeitado. por este
Plenário, ao menos durante os três anos
e pouco que tenho a honra de perten·
cer a esta Casa.
O nobre Senador Virgílio Távora deume a explicação: o próprio Governo tem
interesse em rever os projetas em curso, para Imprimir uma d!reção mais ampla ou mais restrita, que seja, mas, de
qualquer forma, uma nova orientação,
que Importe em continuidade com criação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no próximo dia 13 de
maio, a cidade de Campo.s, no meu Esta-
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grande filho José do Patrocínio, o "Tigre
da Abolição".
Encontrará o derradeiro repouso na
cripta do Palácio da Cultura, especialmente construída para abrigar aquele
que tanto trabalhou, neste Pais, pela
causa da Abolição e que, jornalista e vereador no atual Estado da Guanabara,
lutou de igual modo para a Proclamação da República.
O Prefeito José Carlos Vieira Barbosa incluiu meu nome na Comissão Executiva que está tratando das solenidades
e os seus primeiros passos foram dados
junto à Santa casa de Misericórdia, onde justamente José do Patrocínio trabalhou como auxiliar de farmácia, funcionário humilde da entidade que lhe deu
sepultura naquele Estado. O Sr. Dahas
Zaru, Secretário dessa entidade fllantrópica e auxlliar dlreto do Ministro
Afrânio Costa, já está elaborando um
programa que, de saída, tem o apoio do
Governador do Estado da Guanabara,
Sr. Chagas Freitas, e do Presidente da
Assembléia Legislativa daquele Estado,
Deputado Levy Neves.
O que se pretende fazer, Sr. Presidente,
é mais ou menos o seguinte: feita a exumação do corpo, será ele conduzido à
Assembléia Legislativa da Guanabara,
onde ficará por um dia, velado pelas autoridades e pela Irmandade dos Homens
de Cor. Em seguida, será transportado
para o Estado do Rio, em navio de guerra, desembarcando no cais do Centro de
Armamento da Marinha. Irá também
para a Assembléia Legislativa fluminense, onde permanecerá Igualmente por
24 horas, sendo velado pelas autoridades,
por colégios e membros das Forças Armadas. Em seguida, o cortejo se deslocará para o Município de Campos e, ao
longo da estrada, nas sedes de distritos
e municípios, os escolares estarão formados para prestar homenagens a esse
grande vulto da História Brasileira. Em
Campos, o ataúde será depositado na
cripta. Devo dizer que será conduzido,
de acordo com o programa elaborado, no
mesmo tanque de guerra que transportou
os despojos do Presidente Castello Branco, do Presidente Costa e Silva e, mais
recentemente, também de D. Pedro I.
Representações das três armas participarão desse desfile e, em Campos, uma
figura destacada na área cultural pronunciará a oração que marcará o fim da
solenidade.

Devo dizer a V. Ex.as que todo o povo
fluminense está satisfeito com essa atitude tomada pelo Prefeito José Carlos
Vieira Barbosa e pela Comissão da qual
faço parte, Sr. Presidente, entre outras
pessoas designadas e que se têm deslncumbido de suas tarefas, para que essa
solenidade de cunho nacional tenha o
brilho que todos nós desejamos.
Espero, no dia de amanhã, obter uma
audiência com o Ministro Golbery do
Couto e Silva para, solicitando uma audiência ao Presidente Geisel, entregar o
documento que tenho em mãos, do Prefeito de Campos, Sr. José Carlos Vieira
Barbosa, convidando Sua Excelência a
presidir a cerimônia. Estou certo de que
serei atendido, já que uma solenidade
desse porte, de cunho eminentemente
nacional - no meu modo de entender
- deverá contar com a Presidência do
Chefe do Governo.
Para dar ciência ao Senado Federal do
que está ocorrendo a respeito da trasladação dos restos mortais de José do Patrocínio para o Município de Campos,
Sr. Presidente, ocupo a tribuna, no dia
de hoje, a ela esperando voltar oportunamente, já que espero, também, contar
com a presença do Poder Legislativo
Federal nas solenidades que terão lugar
no Município de Campos, no próximo dia
13 de maio. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs.
Senadores é fato cediço, e já é certeza
que percorre o mundo todo, que uma
das indústrias mais atraentes e, por via
de conseqüência, mais rentáveis, é o turismo. Sempre que a ele se refere para
caracterizar a importância desse trabalho humano, recrutam-se a Itália e a Espanha, como exemplo vigoroso dessa indústria de multiplicação.
A Itália, mercê dos seus microfones
perenemente instalados e operando a
toda carga nas fascinantes histórias da
sua arte e da sua literatura, realiza desde tempos imemoriais o recrutamento da
curiosidade de povos e nações.
A Espanha palpita e se agita e se
realiza tanto com o turismo e suas Implicações que, segundo as estatísticas, a
sua população dobra nas épocas em que
ocorre o deslocamento demográfico· de
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através da sua paisagem, e principalmente, do colorido da sua arte em todos
os ângulos de observação.
Salienta-se que o turismo realiza a
chamada renda invisível. Por ser invisível essa rentabilidade, é que os governos de quase todos os países do mundo
propícios a essa ativldade procuram criar
condições e estabelecer atrativos para o
desenvolvimento nacional do turismo.
No Brasil de alguns poucos anos atrás,
pouquíssimos mesmo, procurou-se o caminho da colaboração governamental
para a implantação dessa indústria. Antes, alguns Estados, servidos pelas belezas do paisagismo, pelo clima, pelo
feitiço de suas praias e por uma oportunidade dilargada e diversificada de
divertimentos e de entretenimentos, dedicavam-se a essa importante indústria.
Mas, com raras exceções, talvez apenas
de São Paulo e da Guanabara, os orçamentos estaduais não tinham a eficácia
necessária em termos de investimentos
nessa atividade. A própria Bahia, talvez
em termos de turismo o Estado brasileiro
que mais se desbruça sobre a curiosidade
fascinada do mundo, não pôde explorar
plenamente as suas admiráveis e indiscutíveis potencialidades turísticas.
.•
'

Observando essas deficiências de recursos e, sobretudo, a falta de coordenação de esforços dos Governos estaduais
e municipais, para a implantação da indústria turística, o Governo Federal
resolveu, embora sem intervenção, realizar uma politica de supervisão técnica e
de incentivos financeiros, para que este
País, de dimensões continentais, realize

uma das necessidades, um dos reclamos
mais prementes, que é a implantação
sistemática e progressiva da indústria
turística. Não apenas o turismo litorâneo, mas, também, o turismo interiorano.
Coube, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, à Revolução brasileira estabelecer
essa coordenação eficaz, chegando ao
ponto de criar uma autarquia para superintender e incentivar as atlvldades
turisticas no Brasil.
Os resultados têm-se mostrado alentadores e, o que é importante, a curto
prazo. Resolvemos, por Isso mesmo, trazer para os Anais da Casa uma estatística
comprovando que o Governo Federal tem
se destacado na sua politica assistencial
em favor das nossas atlvidades turistlcas.
O Espírito Santo - esta talvez seja a
principal Inspiração da minha presença
nesta tribuna - vem sendo grandemente beneficiado pela EMBRATUR, que há
pouco tempo colocou várias de suas áreas
no círculo e nas faixas prioritárias da política governamental nesse setor.
Mas não quero, Sr. Presidente, cuidar
do meu pequenino-grande Estado do Espírito Santo. Quero dar ao Senado uma
informação global, insuspeita, porque estribada na eloqüêncla dos números, cuja
veracidade pode ser constatada em documentos oficiais.
A pesquisa nos demonstra, obviamente, que muito ainda temos a fazer nesta
longa caminhada em obséquio da emancipação turística deste País. Esta informação revela, porém, que muito já foi
feito em favor deste importante setor
sócio-económico do País.

A) INCENTIVOS FISCAIS (em milhões de cruzeiros)
Anos

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Cr$

36.02

44.59

68.46

93.53

65.45

118.85

Constata-se, assim, na área dos lncen,tivos 1\lsca,$s, que a EMBRATUR vem
agindo com desenvoltura, dinamismo e
pertinácia em busca da consecução da
realização de uma politica turística eficazmente assistida pelo Governo Federal.
O Sr. Vasconcelos Torres- Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V.
Ex." com prazer.

O Sr. Vasconcelos Torres- Multo feliz
a iniciativa de V. Ex.a, registrando as
atividades da EMBRATUR. Parece-me
que é a primeira vez que, neste recinto,
um Senador ergue a sua voz para exaltar essa iniciativa do Governo Revolucionário.
O SR. EURICO REZENDE - Peço a
V. Ex." para lembrar que houve outro Senador que abordou também esse assun-
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está falando neste instante.

por findo o meu aparte, desejo mencionar
o nome do Dr. Paulo Protássio que, merecidamente, acaba de ser reconduzido à
O Sr. Vasconcelos Torres - Então V. Presidência. da EMBRATUR. Ele terá
Ex.a está sendo duplamente feliz e con- talvez prestado o serviço máximo a esse
firma, é a única voz, em primeiro e taro- .. gênero de atividade industrial que foi,
bém em segundo lugar. Cumpria ser fel- justamente, o de trazer para o Brasil o
ta esta exaltação, porque, no elenco das Congresso da ASTA, dos agentes interrepartições federais, Inegavelmente a nacionais de viagens e de ter preparado
EMBRATUR se destaca. A Impressionan- o primeiro curso para instrutores de tute estatística que V. Ex.a acaba de trazer rismo, fazendo uma profissionalização
ao conhecimento de todos nós revela, so- de mão-de-obra capaz de suportar esse
bretudo, a operosidade do organismo. E Impacto, que agora existe no Brasil, para
é fato que só agora o turismo está des- honra nossa, para nossa grande alegria.
pontando. E eu me permitiria acrescen- Efetivamente esse serviço - e V. Ex.a
tar que esse trabalho foi tão benéfico também foi muito feliz quando salienque faz parte também da Integração na- tou - deve ser creditação à Revolução.
cional, porque o chamado "turismo Inter- Foi para hipotecar a minha solidarieno" está permitindo que os nossos coes- dade que tive a audácia de Interromper
taduanos, do Sul, do Norte, do Leste e o seu discurso.
do Oeste, possam conhecer o País, atraO SR. EURICO REZENDE- V. Ex.a
vés dos programas de excursões, de vianão
teve a audácia, teve a generosidade
gens, fazendo assim, num conhecimento
de
tomar
exuberante a minha argumendlreto da nossa terra, o que não havia
tação
em
favor da politica turística do
antes. Tanto é assim que o meu emiGoverno
Federal.
nente Colega sabe que carecemos de uma
infra-estrutura capaz de suportar o deMas, prossigo, Sr. Presidente, nãp com
senvolvimento que foi dado por essa re- a palha das palavras mas com o grao dos
partição federal. Eu diria que a EMBRA- fatos, reproduzindo, para os Anais da
TUR saiu na frente do próprio turismo, Casa, a estatística que exalta uma admida chamada "indústria sem chaminés". nistração e consagra um Governo nesse
Não quero me alongar, mas, antes de dar setor:
B) PROJETOS HOTELEmos INAUGURADOS
Anos

1969

1970

1971

1972

1973

2

12

24

31

59

previsão
1974
100

C) PROJETOS APROVADOS PELO CNTur (Conselho Nacional de Turismo) EMBRATUR
a) Unidades Habitacionais
b) Empregos Dlretos
c) Indiretos
Anos

1969

1970

1971

1972

1973

a

2.988
3.115
9.345

2.237
1.947
5.841

4.431
4.016
12.048

5.577
4.808
14.424

6.825
5.986
17.958

b

c

D) INVESTIMENTOS TOTAIS (em milhões de cruzeiros)
Anos

1969
516.88

1970
204.82

1971
356.80

1972
579.25

1973
935.59

Total
2.593,34

TOTAL - Dois bilhões, quinhentos e noventa e três mil cruzeiros.
Em US$ - 432 mllhões (quatrocentos e trinta e dois milhões de dólares).
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painel estatístico, que o Governo, embora com as limitações decorrentes de
um País de dimensões continentais e
que, agredindo áreas de infra-estrutura, vem realizando um trabalho nacional em todas as frentes, em todos os
ângulos, debruça a eficácia de sua atenção para a indústria turística do Brasil.
Sr. Presidente, comungando do mesmo sentimento, do mesmo testemunho
do eminente Senador Vasconcelos Torres, quero dizer que o Presidente da
EMBRATUR, Dr. Paulo Manoel Protásio,
é realmente um homem que se conscientizou e que, de fadiga em fadiga, de cansaço em cansaço, trabalhando horas e
horas durante o dia e perlongando toda
a geografia do Brasil, vem realizando
um trabalho pioneiro, inovador e revolucionário.
Quando escolhido, no Governo passado, para o posto que exerce, S. s.a recebeu um julgamento revolucionário em
termos de confiança e de esperança. E
agora que se inicia outro Governo, tanto
S. S." correspondeu àquela confiança e
àquelas esperanças que a administração
do Presidente Geisel o confirmou no
cargo, dando-lhe um segundo julgamento, não agora de vaticínio, mas de confirmação e de reconhecimento da sua
atividade altamente produtiva em favor
do turismo nacional.
Sr. Presidente, também quero salientar que, pela primeira vez na história
da EMBRATUR, essa Autarquia turística
mantém contato contínuo com o Congresso Nacional, em termos de Câmara
e de Senado, porque designou um assessor, o Dr. Fernando Prado Leite - por
sinal filho de um ex-Colega nosso, o Dr.
Júlio Leite - assessor que permanentemente está em contato com Deputados
e Senadores, não só prestando esclarecimentos a respeito do desenvolvimento
dos negócios do turismo no Brasil, mas
também recolhendo reivindicações e criticas, para o atendimento equitativo em
todos os Estados e regiões deste País que
possuam condições de receber a implantação da indústria turística.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite
V. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o
ilustre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Eurico Rezende, V. Ex." faz bem em

situar o trabalho do Dr. Paulo Manoel
Protásio à frente da EMBRATUR. Tenho acompanhado, desde o início dessa
instituição, os seus primeiros diretores,
e posso dizer que os resultados têm sido
os mais ·auspiciosos. A presença de um
seu representante no Congresso é também uma homenagem ao esforço que
este mesmo Congresso fez, durante cerca de doze anos, para aprovar, aqui,
um projeto de Organização Nacional de
Turismo, o IBRATUR. Vetando o projeto do IBRATUR, o Presidente Castello
Branco assumiu o compromisso de criar
órgão semelhante. Realmente, valendose dos Decretos-Leis, Sua Excelência
criou a EMBRATUR, e também o Conselho Nacional de Turismo. A presença
de um representante da EMBRATUR no
Senado e na Câmara - talvez não tenha sido essa a intenção do Dr. Paulo
Manoel Protásio - tem, porém, essa
conotação: uma homenagem ao esforço
do Congresso, durante muitos anos,
para que se organizasse uma empresa
nacional de turismo. Até então eram os
órgãos regionais que respondiam por
essa atividade. V. Ex." faz multo bem
- repito - em exaltar a EMBRATUR
e a sua dlreção atual.
O SR. EURICO REZENDE - Nobre
S e n ado r Nelson Carneiro, realmente
V. Ex.a. confirma as minhas palavras,
porque o Congresso Nacional, que tem
até um órgão especifico para observações sobre o turismo internacional, sempre se preocupou com esse problema. E
no instante em que a EMBRATUR vem
ao encontro daquelas reivindicações dos
parlamentares, com o seu pleno atendimento, a presença, aqui, de um representante seu vale por uma demonstração eloqüente de apreço do Dr. Paulo
Manoel Protásio pelo Poder Legislativo.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." poderia ainda juntar que a EMBRATUR
tem sempre contado e procurado a colaboração da União Interparlamentar
de Turismo - o órgão a que V. Ex." se
refere - não só para que suas idéias
encontrem maior ressonância, como
também para que as delegações da
EMBRATUR participem das diversas
reuniões internacionais de turismo. É
afirmação que deve constar do discurso
de V. Ex.", como homneagem a essa boa
harmonia que caracteriza as relações
entre a EMBRATUR e o Congresso Nacional, através da União Interparlamentar de Turismo.
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Sr. Presidente, a esta altura, mercê da
cativante Intervenção do nobre Senador
Nelson Carneiro, falo em nome do Senado para exaltar a política turistlca do
Governo Federal, Inteligentemente, habilmente, desenvoltamente e, sobretudo,
adequada e patrioticamente presidida
pelo Dr. Paulo Manoel Protãslo, que
merece não apenas o nosso aplauso por
isso mesmo, mas principalmente o nosso
estimulo, para que ele - quando o Governo julgar cumprida a sua missão, possa dizer, diante da sua consciência e
da opinião pública: "Cumpri nobremente o meu dever". (Muito bem!)
O SR. FRANCO MONTORO - Sr.
Presidente, solicito a palavra para uma
declaração.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, o
Jornal da Tarde, de São Paulo, publica
hoje uma informação que exige esclarecimento e desmentidos urgentes.
Trata-se do projeto que estabelece
normas para a realização de eleições em
1974, que está sendo enviado ao Congresso.
Publica o jornal uma entrevista do
Presidente Nacional da ARENA, o Senador Petrônlo Portella. E dessa entrevista consta o seguinte trecho, que leio
para a retlflcação necessária, em nome
da verdade e da luta que o MDB trava
neste momento pela normalidade de
nossa vida democrática.
O texto a que me refiro é o seguinte
- está na página 4 do Jornal da Tarde
de hoje:
"O Senador Petrônlo Portella explicou também que prevaleceu o principio defendido pelo MDB, para que
o número de candidatos de cada
partido à Câmara Federal e Assembléias Legislativas seja o triplo do
número de vagas existentes."
Torna-se urgente um esclarecimento:
certamente não foi esse o pensamento
que quis transmitir o Senador Petrônlo
Portella, porque tal afirmação, em primeiro lugar, não é exata. O MDB não
defendeu nem defende esse principio;
pelo contrário, o MDB afirma, como tem

feito em Inúmeras Intervenções dos seus
membros neste Plenário, e o reafirma,
agora, que é radicalmente contrário a
essa espúria Idéia de constituir chapas
de Deputados à Assembléia Legislativa
e à Câmara Federal, formadas não pelo
número de candidatos, ·mas pelo seu
triplo.
Este, Sr. Presidente, é na realidade um
expediente de interesse talvez de setores
da ARENA, mas profundamente contrário ao do Movimento Democrático Brasileiro e, mais do que Isto, contrário à
verdade democrática e à pureza de uma
eleição que deve ser defendida por todos
os autênticos democratas.
Sr. Presidente, na realidade, estabelecer que se apresente o triplo de candidatos à Assembléia e à Câmara dos
Deputados para as próximas eleições e,
mais do que isto, atribuir essa iniciativa
ao MDB, são duas afirmações que merecem esclarecimento. Não quisemos deixar passar a Sessão de hoje para que
não pairasse dúvida, para que o Senhor
Presidente da República, que recebeu
esta informação - se este dado é verdadeiro -, saiba que a informação recebida por S. Ex.a não é exata. o MDB
não pensa assim e, multo pelo contrário,
o MDB vê nesse expediente uma manobra antidemocrática. E justifica esta
afirmação: quando se introduziu no
Brasil, através de uma legislação rigorosa, a possibilidade de apenas dois partidos, Invocou-se o exemplo dos Estados
Unidos e da Inglaterra, onde os partidos
se revezam no poder, e para isso é necessário que não se abuse da força dos
fortes para esmagar os pequenos, porque a prevalecer medida como esta, o
resultado será, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a instalação no Brasil de um
partido único, de um pretenso partido
de oposição para coonestar uma fórmula antidemocrática. O Movimento Democrático Brasileiro não tem condições
de preencher uma única chapa completa
de candidatos na maioria dos Estados
porque é dura a luta da oposição. E agora se pretende modificar a legislação
para dar à ARENA, porque efetivamente
o dispositivo beneficia apenas a ARENA,
dá ao Partido Majoritário a possibilidade de lutar a três contra um.
Não bastam os expedientes já existentes; não basta a escolha de um Governador que, ao lado do Governador já
existente, vai ser escolhido antes das
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Governos na eleição dos representantes
do Legislativo. Agora, pretende-se mais
do que Isso: três vezes o número de
candidatos. Está aqui a noticia. Eu a leio
e a desminto: o Movimento Democrático
Brasileiro não pleiteia e, pelo contrário,
repele essa medida. Faço esta declaração neste fim de Sessão para que não
pairem dúvidas a respeito do pensamento do Movimento Democrático Brasileiro.
É preciso, com armas limpas, defender e
aperfeiçoar o nosso regime democrático
e não dar passos atrás, ao contrário de
todas as perspectivas da população brasileira. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder da
ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende, que falará como Líder
da ARENA.
O SR. EURICO REZENDE - (Como
Líder da ARENA. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, ouvimos com a atenção costumeira, embora num ambiente
um pouco solitário, os impulsos estentóricos e carbonários do eminente Senador Franco Montoro, o "Pantagruel" eleitoral de São Paulo, porque o candidato
mais votado em todos os tempos para o
Senado Federal. S. Ex."' mais uma vez
se esquece de que a honrada Oposição
vem cometendo um pecado mortal que
cada vez mais vem, submetend·o-a ao
consecutivo castigo das umas livres e
inconspurcá veis ...
O Sr. Franco Montoro contraditório.

V. Ex." é

O SR. EURICO REZENDE - É preciso,
Sr. Presidente, que o MDB cumpra um
elementar dever de patriotismo, senão
mesmo de habilidade política, que é de
interpretar o sentimento nacional. Sempre ouvi, num estribilho monótono e numa sinfonia de repetição, o MDB Investir contra o processo de eleição indlreta de Presidente e Governadores de
Estados, alegando que, se as eleições fossem pelo escrutínio dlreto, a Oposição
se beneficiaria com a coleta da curul
presidencial e de várias governadorias
estaduais.

Em resumo: entende o MDB que, no
momento em que o Governo e a maioria política desse mesmo Governo suprimem a eleição dlreta, retiram a oportunidade de a minoria galgar vários postos do Executivo e parece-me até que
esse Partido teve a ousadia de dizer que,
se a eleição fosse dlreta, faria o Presidente da República.
Pois bem, Sr. Presidente, o que é que
a algidez da estatística; o que é que a
eloqüêncla dos números; o que é· que
a seqüência das campanhas eleitorais
vêm demonstrando sistematicamente? A
eleição de Senador é pelo voto direto e
secreto, sem sublegenda, como se verificou no pleito passado. No entanto, esta
Casa é integrada por 59 Senadores da
ARENA e 7 do MDB.
Então, a questão, Sr. Presidente, não
é de eleição por voto secreto, direto e
universal ou por voto indireto. É que a
ARENA, mercê das grandes obras governamentais dos três períodos revolucionários, vem, realmente, reerguendo a
Nação diante dos aplausos de seus filhos,
e colocando-a não apenas diante da
curiosidade, mas, sobretudo, perante o
respeito e a confiança internacionais.
E mais, Sr. Presidente, na Câmara dos
Deputados, cujos integrantes são eleitos
pelo voto dlreto, secreto e universal, a
ARENA exibe a estatística esmagadora
e convincente de mais de dois terços da
sua composição.
Então, Sr. Presidente, por que surge,
agora, o eminente Senador Franco Montoro, agarra os fundilhos de uma notícia de jornal e estabelece a sua violência
verbal, as suas imprecações contra um
projeto que virá para o Congresso, e vai
ser aprovado, dando mais oportunidade
a que surja o maior número possível de
candidatos?
Em passado ·distante, Sr. Presidente,
quando existiam treze partidos políticos
no Brasil, eles podiam inscrever, para
suas chapas eleitorais, o dobro das cadeiras a preencher nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras Municipais e na
cumeada do Poder Legislativo, que é o
Congresso Nacional Desapareceram os
treze partidos. O MDB, então, estabeleceu uma frente de luta, dizendo que a
supressão das agremiações partidárias
retirou o ensejo de muitos brasileiros, sobretudo jovens, participarem das campanhas eleitorais em termos de candidatos.
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com treze partidos a agitar, a pulverizar a vida pública brasielira, admitia-se
o reg!str·o do dobro de candidatos, do
dobro do número de vagas, agora que a
vida política brasileira está cifrada em
apenas dois partidos, o registro simplesmente do duplo número de cadeiras a
preencher não dá oportunidade de acesso largo, não oferece ensejo a que os partidos exibam, como é salutar, o maior
número possível de candidatos.
Sr. Presidente, vejo que o Movimento
Democrático Brasileiro, com esse lacrimatório aqui estabelecido pelo Sr. Senador Franco Montoro, está fazendo uma
afirmativa que tem caráter fallmentar,
uma assertiva injuriosa ao MDB. S. Ex."
disse aqui que o MDB não tem capacidade para preencher sequer a chapa
comum sem se acrescer do dobro de
candidatos que a atual lei permite. A
ARENA, Sr. Presidente, com o triplo,
ainda vai ter dificuldade.
Então, em resumo, se, no passado, a
vida pública brasileira era comandada e
estimulada por treze Partidos políticos,
hoje, que temos apenas dois Partidos,
não é justo que, pelo número acanhado
de oportunidades, retiremos as esperanças de vários brasileiros, principalmente
de milhares de jovens em toda a geografia eleitoral do País, de disputarem o direito, o privilégio - por que não dizer
também a penitência? - de galgar os
difíceis degraus da vida pública ...
O Sr. Franco Montoro Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. EURICO REZENDE - Em seguida, darei o aparte a V. Ex.".

Se o MDB não deseja o alargamento de
oportunidades para candidaturas; se o
MDB está Indo não ao encontro, mas de
encontro - e esta é uma atitude paradoxal e predatória - à mocidade, que
deseja ter acesso aos partidos políticos,
para trazer para as Casas leg!saltivas e
para os postos administrativos, a colaboração do seu idealismo e da sua tenacidade, em favor do desenvolvimento do
Brasil e em obséquio da nossa civilização
cristã e eterna ...
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Se V. Ex."
me permitir concluir, darei o aparte em
seguida.

Fala-se, Sr. Presidente, e esta é uma
sinfonia de repetição do MDB, que não
se dá oportunidade aos jovens - outra
balela! Se fizermos o confronto entre os
dois passados, isto é, a maldição proscrita em 1964 e os governos que surgiram depois daquele movimento cívicopopular-militar, verificaremos. que nunca
a mocidade participou tanto do Executivo, como do Legislativo. No passado, pela pertinácia, pela continuidade de apenas dois Partidos no Governo, era hábito nosso ver as mesmas figuras, embora respeitáveis, mas já tangidas pelo
tempo. E hoje, o que vemos? Nunca houve tanta gente jovem no Congresso Nacional, nunca houve tanta gente moça
na Câmara dos Deputados, coisa que não
havia antigamente. E é fácil se estabelecer a média de idade dos integrantes
do Congresso Nacional no passado anterior a 1964 e de lá para cá. E mais,
nunca se viu recrutar tanta gente jovem
para postos importantes no Poder Executivo, a partir de Minlstro de Estado.
Em outros tempos, quando se queria falar com um Ministro de Estado, ele, ao
ser chamado, aparecia diante de nós como que saído de dentro de uma teia de
aranha, para nos atender com aquela
austeridade, é certo, mas com visível
cansaço, a exibir e a cartecterizar ou o
desencanto ou a incapacidade. Fora de
dúvida que houve e há exceções até hoje, homens encanecidos, que enfrentam
duramente os vestibulares do tempo mas
que ainda se mantêm com o mesmo espírito público e a Imensa jovialidade
espiritual.
Então, Sr. Presidente, se o MDB diz
que não tel11 gente para preencher, em
termos de dobro, as chapas para a
disputa dos preitos eleitorais, é porque
está faltando ao MDB a principal matéria-prima de um regime democrático,
que se chama povo.
Nós da ARENA, Sr. Presidente, vamos
preencher todos os lugares, porque o
povo quer. Se o MDB confessa sua incapacidade para fazê-lo, trata-se de um
gesto altamente penoso porque é uma
confissão de falência politica.
Concedo o aparte ao nobre Senador
Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - Nobre Senador, desejo fazer duas ret!f!cações no
que V. Ex.a diz: primeiro, partir de uma
noticia, atribuída ao Presidente da
ARENA, segundo a qual havia prevale-
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de que as Casas Legislativas teriam como candidatos o triplo de número de
vagas existentes. V. Ex." não disse uma
palavra nesse sentido. Quero tornar claro, deixando os adjetlvos; a verdade é
a seguinte: esta não é a reivindicação
do MDB. Ou a notícia do }ornai é !nexata ou foi dada uma interpretação, uma
informação inexata.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex."
diz que é uma violência transformar o
Brasil num partido único.
·
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." me
concedeu o aparte, e eu disse que havia
duas retificações a fazer. A primeira é
essa- V. Ex." não disse uma palavrapermanece de pé. A notícia precisa ser
retlflcada. A segunda: o triplo de candidatos é o expediente que beneficia a
ARENA e prejudica o MDB.
O SR. EURICO REZENDE prejudica?

Por que

O Sr. Franco Montoro - V. Ex." fez
uma longa digressão e disse que o argumento é lógico. É, mas a conclusão é
contrária à de V. Ex.". V. Ex." afirmou
que o MDB vem diminuindo a sua representação. E é verdade. E eu diria:
porque paralelamente têm sido aumentadas as manobras antidemocráticas.
O SR. EURICO REZENDE exemplo?

Por

O Sr. Franco Montoro - Por exemplo:· eleição indireta de governadores.
A Constituição dizia que os governadores seriam eleitos junto com os Deputados, e pelo povo. Que fez a ARENA
com a sua maioria? O governador será
nomeado, praticamente, pelo Presidente
da República e antes das eleições. V.
Ex.•, como velho politico, sabe o que
isso significa. Em lugar de disputarem
o governo juntos, a ARENA se apresenta, com o governador atual, com o futuro governador ...
O SR. EURICO REZENDE - O governador é eleito em outubro, Excelência, e
as eleições parlamentares são em novembro. V. Ex." está enganado.
O Sr. Franco Montoro - Exato. Um
mês e melo antes. Então, o que acontece? A ARENA, comandada pelo Governo - e isso foi um fato confessado em
todos os Estados - chama os governa-

dores a Brasílla e diz: a primeira tarefa é ganhar a eleição para a ARENA.
E ganharam em quase todos os Estados.
É um fato. Isso não é nada de injurioso
ao MDB'. Se é injurioso o é a outras
entidades ou a outras pérsonalidades. O
MDB foi vítima. Segunda manobra: a
Constituição proíbe a censura prévia e
dá liberdade de imprensa e rádio.
E o que acontece, Sr. Senador - se
V. Ex." quiser ser objetivo? A última. vez
que pude falar sobre política, em São
Paulo, foi na campanha eleitoral e em
horário gratuito. Depois disso, o Governo
e o seu Partido, a ARENA, que, através
de impactos publicitários atravessam
todo o Brasil, ouvido por trinta milhões
de brasileiros, apontam a sua mensagem
e não se dá à Oposição aquilo que rei~
vi_!ldicamos: o direito de ir a públlco nao durante uma hora; mas que nos dê
a metade do tempo, uma quarta parte do
tempo - para debater os aspectos negativos desse chamado "milagre brasileiro" que teve, em dez anos um aumento
de 35% na renda per capita. É verdade,
aumentou o Produto Nacional Bruto mas,
no mesmo período, o salário mínimo, de
que vivem mais de 60% da população
brasileira, diminuiu de 33%.
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex." me
permite um contra-aparte?
Sr. Senador, na definição regimental, o
aparte é uma intervenção breve, e v. Ex."
está-se apropriando do meu discurso.
O Sr. Franco Montoro - Permita-me
que conclua. Veja V. Ex." que esta série
de manobras vem diminuindo a representação do MDB e o que digo é que com
essa nova manobra vai diminuir ainda
mais. Então, logicamente, de acordo com
as premissas colocadas por V. Ex.", confesso - o que não é uma confissão porque é fato público e notório - o MDB
não conseguiu preencher as chapas de
Deputados federais e estaduais em grande número de Estados. A ARENA, com a
série de facllidades que lhe dá a detenção do Poder Legislativo, do Executivo
Federal e dos estaduais e todas as autarquias, vai ter, evidentemente, essa
possibilldade. Não vamos fazer jogo de
palavras, nobre Senador. Honestamente
digo que - quem fala é o MDB, não sou
eu, não há ninguém no MDB que diga
diferente - nós recebemos essa medida,
e é o que quero que fique consignado,
como uma manobra a mais. Será aprovada, como disse V. Ex." porque V. Ex."•
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diminuir o MDB e vai aumentar a
ARENA e vamos caminhar para aquele
regime de Partido único e não para o regime blpartidárlo, em que poderia haver
a alternância de Partidos se houvesse a
Igualdade de oportunidades. Esses são os
fatos. O mais, são adjetivos.
O SR. EURICO REZE.NDE - Sr. Presidente, eu antes estava surpreso com as
teses do eminente representante de São
Paulo, e agora estou estarrecido. S. Ex."
operou em termos daquele conceito segundo o qual se fez alguma coisa pior do
que o soneto, Isto é, a emenda pior do
que o soneto. Diz S. Ex.8 , por exemplo,
que há instrumento de compressão sobre o eleitorado. Mas pergunto: será que
a eleicão do Sr. Senador Franco Montoro por São Paulo foi ilegítima?
O Sr. Franco Montoro -V. Ex." pergunta, eu respondo: foi legítima, mas foi
exceção.
O SR. EURICO REZENDE - Será que
a eleição dos três Senadores pela Guanabara foi ilegítima? O que é preciso, Sr.
Presidente, é acabar com essa teimosia,
é acabar com essa demência verbal, é
acabar com essa injúria de se conceituar ...
O Sr. Franco Montoro - Vamos aos
números: são 7 contra 59! ...
O SR. EURICO REZENDE - ... de se
conceituar que só é válida, moralmente,
a eleição de representantes da Oposição.
Outra tese errada de V. Ex.": culpa a
censura à Imprensa ...
O Sr. Franco Montoro - Existe ou não
existe?
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, eu pediria que V. Ex.", com seus
sentimentos de hierarquia partidária,
porque V. Ex." é companheiro de S. Ex.",
solicitasse ao meu prezado amigo, e até
vizinho de apartamento, se contivesse um
pouco e me desse a migalha e a oportunidade do prosseguimento do meu discurso, porque o "DETRAN" da Mesa já
está funcionando, dizendo que o tempo
a mim reservado já está esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Solicito ao nobre Senador Franco
Montoro a gentileza de não apartear; o
tempo do Senador Eurico Rezende já está
esgotado, conforme anúncio da Mesa.

O SR. EURICO REZENDE - É meu dever mostrar, mais uma vez, que teses adiclonais sustentadas, através do último
aparte, pelo Senador Franco Montara, se
baseiam na insensatez - é o termo que
acho - na insegurança e na periculosidade das areias movediças. De fato,
S. Ex." atribui à censura à imprensa o
Insucesso eleitoral do MDB.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, tive
o prazer, a honra de ser nesta Casa, Relator do Projeto de censura à Imprensa.
Alguns meses depois, mergulhei na alma
popular pleiteando minha reeleição; fui
o Senador mais votado no Espírito Santo,
com votação superior ao meu companheiro de chapa, Presidente de uma das
maiores redes de comunicação deste País!
Ora, Sr. Presidente, no tempo do saudoso estadista Castello Branco, em que
a liberdade de imprensa era plena e a
liberdade à atividade parlamentar, escancarada e desenvolta, feriram-se eleições, e a Oposição perdeu esmagadoramente, requerendo, para o seu constrangimento e as suas dores, na surra que
sofreu, banhos de arnica. Naquela época,
Sr. Presidente, pelo voto dlreto, pela eleição dlreta, pelo escrutínio universal e secreto, os Partidos que formavam o situacionismo ganharam esmagadoramente a eleição. E essa vitória da ARENA
vem sendo constante, ...
O Sr. Franco Montoro- Mas a ARENA
não existia. Quem ganhou foi Carlos Lacerda, que está cassado.
O SR. EURICO REZENDE - ... e será
constante, Sr. Presidente, enquanto o
MDB preferir embarcar na tese de revogação do AI-5; do AI-5, Sr. Presidente,
que tem sido instrumento vigoroso da
ordem pública e do progresso deste País!
O MDB perderá todas as vezes em que
se ferirem pleitos neste País, enquanto a
Oposição desertar, abandonar, refugir,
aplicar o veredito de costas voltadas para
o sentimento popular; sentimento popular que, mercê de Deus e do trabalho austero, perseverante, desbravador e pioneiro dos Governos revolucionários, conquistamos, nós da ARENA, não apenas pelo
nosso possível valor pessoal, mas em virtude de uma obra portentosa que todos
nós estamos realizando, em favor doBrasil grande dos nossos dias e maior ainda
do nosso futuro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, continue
o MDB a nos prestar o favor de não ln-
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porque é a sustentação política de um
Governo que está construindo a noss·a
emancipação econômica e que de há
multo mergulhou, profundamente, no
aplauso, no estímulo e na confiança de
todos os povos! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Lembro aos Srs. Senadores a Sessão
do Congresso Nacional, às 19 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de D&creto Legislativo n.0 42, de 1973 (CN),
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno umco, do Requerimento n. 0 14, de 1974, de au-

teria do Senhor Senador Petrônlo
Portella, requerendo transcrição nos
Anais do Senado dos discursos proferidos pelos Excelentíssimos Senhores Presidentes Emílio Garrastazu Médlci e Ernesto Geisel, no ato
de transmissão do Governo da República Federativa do Brasil, dia 15
de março de 1974.
2
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 24, de
1972, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regulamenta disposição constante do art. 153, § 12,
da Emenda Constitucional n.0 1, e
dá outras providências, tendo
PARECER, da Comissão

- de Constituição e Justiça, contrário.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 30
minutos.)

15.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 20 de março de 1974
PRESID:ii:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Ps.ssarinh·o - Renato Franco - Alexandre Costa Clodomir Milet - José Sarney Petrônio Portella - Helvidio Nunes
- Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - D!narte Mariz - Luis de
Barros - Jessé Freire - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de
Mello - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy
Santos Carlos Lindenberg Eurico Rezende João Calmon
- Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamin Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montoro - Orlando Zanca-

ner - Oslres Teixeira - Fernando
Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Guida Mondin Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

Encontra-se na Casa o Sr. Octávio Cesário Pereira Junior, suplente convocado da representação do Estado do Paraná, em virtude de seu titular, Senador Ney Braga, haver assumido o cargo
de Ministro de Estado da Educação e
Cultura.
O diploma de Sua Excelência foi encaminhado à Mesa e será publicado de
acordo com o disposto no Regimento
Interno.

É

o seguinte o diploma encaminhado à Mesa:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DIPLOMA

Conferido, nos termos do Código Eleitoral, ao Senhor OCTAVIO CEZARIO PEREIRA JúNIOR
eleito em 15 de novembro de 1966 Suplente de Senador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

ESTADO DO PARANA

Extraio da Ata da Sessão Extraordinária de

PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
em 15 de novembro de 1966

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta e seis,
na Saia das Sessões do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, às dezassete horas, sob a
presidência do Excelentfsslmo Senhor Desembargador Jairo Campos, sendo secretariada pelo Dr. Mário Lopes dos Santos, Diretor-Geral da Secretaria, com a presença
dos Excelentrsslmos Senhores Juizes Desembargador Alceste Rlbas Macedo, Vlce-Presldente, Doutores Marina Bueno Brandão Braga, Miguel Thomaz Pessôa e Ildefonso
Marques, estando também presente o Excelentfsslmo Senhor Doutor Octacillo Vieira
Arcoverde, Procurador Regional Eleitoral, o Excelentlsslmo Senhor DesembargadorPresidente, depois de declarar aberta a Sessão e na conformidade das conclusões do
Relatório apresentado pela Comissão Apuradora e da Resolução do Tribunal proclamou
eleitos, respectivamente,
SENADOR e SUPLENTE DE SENADOR
os Excelentrsslmos Senhores NEY AMINTHAS DE BARROS BRAGA e OCTAVIO CEZARIO
PEREIRA JúNIOR, registrados pela ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL (ARENA) com
660.529 (seiscentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e nove) votos.
Curltlba, 29 de dezembro de 1966. Eleitoral.

Jairo Campos, Presidente do Tribunal Regional
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fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão, dá entrada no recinto o Sr. Octávio Cezário, que presta, junto à Mesa, o seguinte compromisso regimental:
"Prometo guardar a Constituição
Federal e as Leis do Pais, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Senador que o povo me conteriu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Declaro empossado, como representante
do Estado do Paraná nesta Casa, o nobre
Sr. Senador Octâvio Cezârio.
Sobre a mesa, comunicação que serâ
lida pelo Sr. 1.0-Secretârio.
É lida a seguinte
COMUNICAÇAO
Em 20 de março de 1974
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, à vista do disposto no art.
7. 0 do Regimento Interno, que assumindo
nesta data a representação do Estado do
Paranâ, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a Bancada da Aliança Renovadora Nacional.
AtP.nciosas saudações, - Octávio Cezário Pereira Junior.
Nome parlamentar: Octávio Cezário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Projetas de Lei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
São lidos os seguintes:
:PROJETO DE LEI DO SENADO
n.0 17, de 1974
Altera a legislação da :Previdência
Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1.o- O art. 22 da Lei n. 0 3.807, de
26 de agosto de 1960, com a redação dada
pela Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - As prestações asseguradas

pela previdência social consistem em
benefícios e serviços a saber:
I - Quanto aos segurados:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por velhice;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxilio-doença;
f) aux!l!o natalidade;
g) abono de permanência em serviço;
h) abono de retorno ao serviço;
i) assistência financeira.
II - Quanto aos dependentes:
a) pensão por morte;
b) auxílio reclusão;
c) auxílio funeral.
III - Quanto aos beneficiários em
geral:
a) assistência médica;
b) assistência farmacêutica;
c) serviço social;
d) reabilitação profissional;
e) abono especial;
f) pecúlio;
g) auxílio para tratamento fora do
domicílio.
§ 1.0 - A previdência social assegurará as prestações do seguro desemprego."
Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Deve-se salientar, prima facie, que a
Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho de 1973, ao
tratar da matéria sub examem excluiu
benefícios que já eram tradicionalmente
assegurados, tais como assistência financeira, auxílio para tratamento fora
do domicílio e seguro desemprego.
Ota, não se pode entender essa involução quando vemos que a cada modificação introduzida no Sistema Geral da
Previdência Social corresponde sempre
considerável ampliação das fontes de
custeio, fato que, por si só, demonstra a
cap,acid!llde que deve ter a previdência
em criar e não cortar, como aconteceu
no presente caso, benefícios já consagrados pelo uso e pelo tempo.
Inaceitável o argumento de que os benefícios cuja reinclusão ora se propõe
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da as.s•ertiva, deveria, neste caso, o procedimento legislativo ser o sentido da
regulamentação mais equânime. Jamais
dever-se-la ext!nguí-los pura e simplesmente.
Ademais, é inadmissível que se prive
o segurado do tratamento fora do domicílio, com o tipo de benefício que lhe era
concedido, na ocorrência de falta de
condições locais.
Sala das Sessões, 20 de março de 1974.
-Nelson Carneiro.
LEGISLAÇII.O CITADA

LEI N. 0 3. 807, DE 26-8-60
• • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • • • • • • o ••• o •••••
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Art. 22 - As prestações asseguradas
pela presidência social consistem em benefícios e serviços, a saber:
I - Quanto aos segurados:
a) auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice·
d) aposentadoria especial; '
e) aposentadoria por tempo de serviço·
f) auxílio-natalidade;
'
g) pecúlio; e
h) assistência financeira.
I I - Quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxílio-reclusão;
c) auxílio-funeral; e
d) pecúlio.
III - Quanto aos beneficiários em
geral:
a) assistência médica;
b) assistência alimentar;
c) assistência habitacional;
d) assistência complementar e
e) assistência reeducatlva e de readaptação profissional.
§ 1.0 - Para os servidores das autarquias federais compreendidas no regime
desta Lei Inclusive os das instituições da
previdência social, a aposentadoria e a
pensão aos dependentes serão concedidas
com as mesmas vantagens e nas mesmas
bases e condições que vigorarem para os
servidores civis da União, sendo custeada
e paga a aposentadoria pelos cofres da
autarquia e concedidas as demais prestações, pelo respectivo Instituto de Aposentadoria e Pensões.

2.0 - A previdência social garantirá
aos seus beneficiários as prestações estabelecidas na legislação de acidentes do
trabalho, quando o respectivo seguro estiver a seu cargo.
§

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

•

o
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(.As Comissões de Constituição e Ju.qtiça e Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 18, de 1974

Estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974 e dá outras
providências.
Art. 1.0- Os Diretórios Regionais dos
Partidos Políticos reunir-se-ão até 15 de
julho de 1974, para escolherem seus candidatos a Governador e Vice-Governador
de Estado, que concorrerão às eleições a
que se refere a Emenda Constitucional
n.0 2, de 9 de maio de 1972.
§ 1.0 - Realizada a escolha, uma cópia
da Ata da reunião, devidamente autenticada, será apresentada, por delegado do
Partido, dentro de dois dias, ao Tribunal
Regional Eleitoral.
§ 2.0 - Protocolado o recebimento da
Ata, o Presidente do Tribunal fará publicar, no prazo de dois dias, no órgão
oficial do Estado, para conhecimento dos
interessados, edital de que constem o nome e a qualificação dos candidatos a Governador e Vice-Governador.
§ s.o - A argüição de inelegibilidade
será processada perante a Justiça Eleitoral, na forma prevista na Lei de Inelegibilidades para a impugnação de registro de candidato.
Art. 2. 0 - Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos
a Governador ou Vice-Governador de Estado, ou se ocorrer morte ou impe~lmen
to insuperável de qualquer deles, a Comissão Executiva Regional do Partido
dar-lhe-á substituto, no prazo de dois
dias.
Parágrafo único - Escolhido novo
candidato, proceder-se-á, em seguida, na
conformidade do que prescrevem os§§ 1.0 ,
z.o e 3.o do artigo anterior, ressalvado
o disposto no art. 4.0 desta Lei.
Art. 3.0 - O registro de candidatos a
Governador e Vice-Governador de Estado às eleições de 3 de outubro de 1974
será requerido até às 18 horas do dia 30
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Assembléia Legislativa, e instruído com:
I - cópia autêntica da Ata da Reunião do Dlretórlo Regional que houver
feito a escolha dos candidatos, a qual deverâ ser conferida com o original, na
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral;
II- autorização do candidato, em documento com assinatura reconhecida por
tabelião;
III - certidão do Tribunal Regional
Eleitoral de que o registrando está no
gozo dos direitos políticos e de que tem
domicílio eleitoral no Estado, nos dois
anos imediatamente anteriores à eleição;
IV - prova da filiação partidária, na
forma do art. 1.0 da Lei n.0 5. 782, de 6
de junho de 1972;
V - declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais;
VI - certidão do Tribunal Regional
Eleitoral de que a escolha do candidato,
pelo Diretório Regional, não foi impugnada ou que foi julgada improcedente a
impugnação.
Art. 4.0 - Em caso de morte ou impedimento insuperável, as exigências constantes dos números I a V do artigo anterior serão satisfeitas nos dez dias seguintes à data da eleição, dispensada a
do número VI.
Parágrafo único - Nos casos referidos
neste artigo, qualquer argüição de nulidade ou de inelegibilldade poderá ser
apresentada até quinze dias após a eleição, na forma da legislação em vigor,
devendo o julgamento bedecer ao disposto na Lei de Inelegibllldades para a
impugnação de registro de candidatos.
Art. 5. 0 - Ocorrendo, após a eleiçiio
para o cargo de Governador e Vice-Governador, a declaração de inelegib!lldade
de candidato eleito, reallzar-se-á nova
eleição até dez dias após a publicação ou
intimação da decisão transitada em julgado.
Art. 6,0 - o número de Deputados à
Câmara dos Deputados e às Assembléias
Legislativas será declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma prevista nesta Lei, no ano em que se real!zarem eleições gerais para o Congresso Nacional.

Art. 7.0 - O Tribunal Superior Eleitoral fará a declaração com base no número de eleitores proclamados na audiência
a que se refere o art. 68 do Código Eleitoral e até vinte dias depois de sua realização, observados os arts. 39, § 2.0, e 13,
§ 6.•, da Constituição.

Art. 8.• - Nas eleições para Câmara
dos Deputados .e Assembléias Legislativas, cada Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda ao
triplo dos lugares existentes na legislatura em curso, considerados candidatos natos nos respectivos Partidos os
atuais Deputados Federais e Estaduais.
§ 1.• - Feita a declaração a que se refere o art. 7. 0 , se o número de vagas para
a legislatura seguinte for superior ao da
legislatura em curso, os Partidos que
não houverem registrado candidatos em
número igual ao de vagas a preencher
poderão completá-lo, requerendo o registro de novos candidatos, no prazo de
cinco dias, a contar da data da Sessão em
que o Tribunal Superior Eleitoral fixar o
número de vagas.

§ 2.• - ocorrendo a hipótese prevista
no parágrafo anterior, os novos candidatos serão escolhidos pela Comissão Executiva Regional do Partido, convoc~da
com vinte e quatro horas de anteceden-

c!a.
Art. 9.• - A escolha de candidatos ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados
e às Assembléias Legislativas dos Estados,
para as eleições de 15 de novembro de
1974 será feita pelas Convenções Regionais' dos Partidos, na segunda quinzena
de agosto.

Parágrafo único - Na hipótese de desligamento, renúncia ou morte de delegado, e não havendo suplente, procederse-á conforme dispõe o art. 40, § 3.0 , da
Lei n.o 5. 682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Políticos).
Al't. 10 - Os requerimentos de registro
de candidatos ao Senado Federal, Câmara do.s Deputados e Assembléias Legislativas serão proto.colados no Tribunal Regional mel torai até as 10 horas do dia 6
de .setembro de 1974.
§ 1.o -Negado o registro de candidato
a Senador ou suplente ou se ocorrer mar-
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§ 2.0 - Todos os requerimentos de registro de candidatos, Inclusive os que tiverem sido impugnados, deverão estar
julgados e os acórdãos publicados:
I - Pelo Tribunal Regional Eleitoral,
a 30 de setembro;
II - Pelo Tribunal Superior Eleitoral,
a 15 de outubro;
Art. 11 - O prazo para interposição
de recurso extraordinário contra decisão
do Tribunal Superior Eleitoral, para o
Supremo Tribunal Federal, será de três
dias.
Parágrafo único - O Recurso Extraordinário será processado na forma prevista nos arts. 278 e 279 do Código Eleitoral.
Art. 12 - O Tribunal Superior Eleitoral, dentro em 30 dias, contados da publicação desta Lei, baixará as necessárias instruções para sua fiel execução.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O projeto se destina a regular as eleições para Governador e Vice-Governador
e para o Senado Federal, Câmara dos
Deputados e Assembléias Legislativas a
se realizarem no corrente ano.
As primeiras, tal como o determina a
Emenda Constitucional n. 0 2 de 1972, serão lndiretas e o projeto repete as prescrições da Lei n.o 5.581, de 26 de maio
de 1970, com ligeiras alterações, entre estas a que fixa prazos para as reuniões
dos dlretórios estaduais que escolherão
os candidatos.
No que respeita às eleições para o Senado Federal, Câmara Federal e Assembléias Legislativas também as disposições
da Lei n.o 5.581, de 1970, foram renovadas, acrescentando-se pouca coisa ao que
trazia o referido diploma legal.
Manteve-se a permissão para o registro do triplo de candidatos, em relação
ao número de vagas, nas eleições proporcionais, e se acrescentou que os atuals
Deputados Federais e Estaduais serão
candidatos natos dos seus respectivos
Partidos.
Estabeleceu-se o prazo dentro do qual
se realizarão as Convenções, de modo

que haja um período determinado para
o Início da campanha política e fixaramse prazos para o pedido de registro dos
candidatos e a tramitação do processo
nos Tribunais Regionais e no Tribunal
Superior Eleitoral.
Disciplinou-se o modo por que se declarará o número de Deputados à Câmara Federal e às Assembléias Legislativas, validando-se, para a próxima legislatura, as normas vigentes por ocasião
do último pleito.
Assim, justifica-se plenamente esta
proposição normativa das eleições do
corrente ano, tal como se fez em 1970.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1974.- José Lindoso.
LEGISLAÇAO CITADA

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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CAPíTULO III
Dos Estados e Municípios
Art. 13 - Os Estados organlzar-se-ão
e reger-se-ão pelas Constituições e Leis
que adotarem, respeitados, dentre outros
princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes:
••• o •••
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§ 6, 0 - o número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao
triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de
trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais
acima de doze.
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Seção II - Da Câmara dos Deputados
Art. 39 - A Câmara dos Deputados
compõe-se de representantes do povo,
eleitos, entre cidadãos maiores de vinte
e um anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, em cada
Estado e Território.
§ 1.0 - Cada legislatura durará quatro anos.
§ 2. 0 o número de Deputados por
Estado será estabelecido em Lei, na pro-

-341porção dos eleitores nele inscritos, conforme os seguintes critérios:
a) até cem mil eleitores, três Deputados;
b) de cem mil e um a três milhões de
eleitores, mais um Deputado para cada
grupo de cem mil ou !ração superior a
cinqüenta mil;
c) de três milhões e um a seis milhões
de eleitores, mais um Deputado para
cada grupo de trezentos mil ou fração
superior a cento e c!nqüenta mll; e
d) além de seis milhões de eleitores,
mais um Deputado para cada grupo de
quinhentos mil ou !ração superior a duzentos e c!nqüenta mil.

nalllo Santana, 2.o-v1ce-Presldente Elias Carmo, 1.o-secretário - Amaral
de Souza, 2. 0 -Secretário - Alípio Carvalho, 3.0-Secretár!o - Heitor Cavai·
canti, 4. 0 -Secretário - A MESA DO SENADO FEDERAL: Petrônlo Portella,
Presidente - Carlos Lindenberg, 1.0-Vice-Pres!dente- Ruy Carneiro, 2. 0 -VicePres!dente - Ney Braga, !,O-Secretário
- Clodomir Milet, 2.0-Secretár!o Guido Mondin, 3.0-Secretário - Duarte
Filho, 4. 0 -Secretário.
II - CóDIGO ELEITORAL
LEI N. 0 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 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 constitucional:
Artigo único - A eleição para Governadores e V!ce-Governadores dos Estados, em 1974, realizar-se-á em Sessão
Pública e mediante votação nominal,
pelo sufrágio de um Colégio Eleitoral
constituído pelas respectivas Assembléias
Legislativas.
§ 1.0 - o Colégio Eleitoral reun!r-se-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 V!ce-Governador, far-se-á eleição, pelo processo estabelecido neste artigo, trinta dias depois de abertura a
última vaga, e os eleitos completarão os
períodos de seus antecessores.
§ 3. 0 - A regra do parágrafo anterior
aplica-se aos casos de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador
eleitos a 3 de outubro de 1970.
Brasílla, em 9 de maio de 1972.
A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS: Pereira Lopes, Presidente Luiz Braga, l,D-Vice-Pres!dente - Rey-

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

Art. 68- Em audiência pública, que se
realizará às 14 horas do 69.o (sexagésimo
nono) dia anterior à eleição, o Juiz
Eleitoral declarará encerrada a inscrição
de eleitores na respectiva Zona e proclamará o número d·os inscritos até as 18
(dezoito) horas do dia anterior, o que
comunicará incont!nent! ao Tribunal
Regional Ele! tora!, por telegrama, e fará
público em edital, imediatamente, afixado no lugar próprio do juízo, e divulgado pela Imprensa, onde houver, declarando nele o nome do último eleitor
inscrito e o número do respectivo título,
fornecendo aos Diretórios Municipais dos
Partidos. cópia autêntica desse edital.
1.0 - Na mesma data será encerrada
a transferência de eleitores, devendo
constar do telegrama do Juiz Ele! torai
ao Tribunal Regional Eleitoral, do eã!tal e da cópia deste fornecida ao Diretórios Municipais dos Partidos e da publicação da Imprensa, os nomes dos 10
(dez) últimos eleitores, cujos processos
de transferência estejam definitivamente
ultimados e o número dos respectivos
títulos eleitorais.
§

§ 2,0 - o despacho de pedido de inscrição, transferência, ou segunda via,
proferido após esgotado o prazo legal,
sujeita o Juiz Eleitoral às penas do
art. 291.
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-342LEI N. 0 5. 782
DE 6 DE JUNHO DE 1972

REQUERIMENTO
n.0 20, de 1974

Fixa prazo para filiação partidária e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Nas eleições para Governador, Vlce-Governador, Senador e respectivo suplente, Deputado Federal e Deputado Estadual, o candidato deverá ser
filiado ao Partido, na circunstância em
que concorrer, pelo prazo de 12 (doze)
meses antes da data das eleições.

Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado do pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto
Geisel, durante a primeira reunião ministerial, n.0 dia 19 de março de 1974.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1974. - Petrônio Portella.

Art. 2.0 - Nas eleições para Prefeito,
Vice-Prefelto e Vereador, o candidato
deverá ser filiado ao Partido no Município em que conc-orrer, pelo prazo de 6
(seis) meses antes da data da eleição.
Art. 3.0 - Nas eleições municipais a se
realizarem em 1972, o prazo previsto no
artig-o anterior fica reduzido a 3 (três)
meses.
Parágrafo único - Em se tratando de
candidato de até 21 (vinte e um) anos
de Idade o prazo previsto neste artigo
será reduzido à metade.
Art. 4.0 - É ~i::ultada a fll!ação de
eleitor perante i'Diretório Nacional de
Partido Politico.
Art. 5.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 6 de junho de 1972; 151.0 da
Independência e 84. 0 da República. EMíLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
- Os projetas lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão
ser lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
n.0 19, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado do discurso de posse do Ministro Alysson Pa ulinelll.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1974. - Flávio Britto.

REQUERIMENTO
n.0 21, de 1974
Sr. Presidente:
Por se tratar de documento de inequívoca significação nacional, requeiro,
n·os termos regimentais, a transcrição
nos Anais do Senado das palavras ontem
proferidas pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente Ernesto Geisel, quando da
primeira reunião do seu Ministério, apresentando as diretrizes de Governo.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De !l!cordo com o art. 234, § 1.o, do Regimento Interno, os requerimentos lidos
serão submetidos ao exame da Comissão
Diretora.
Conforme comunicação desta Presidência, na presente Sessão deverá proceder-se, de acordo com o disposto na
alínea a do art. 12 da Lei n.0 4. 284 de
20 de novembro de 1963, à eleição' do
Presidente do Instituto de Previdência
dos Congressistas.
A eleição far-se-á por escrutínio secreto. Os Senhores Senadores encontrarão, no Plenário, ao lado da urna, as
cédulas e envelopes necessários à votação.
A apuração será feita ao final da Sessão.
Declaro iniciada a votação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no dia 4 de
janeiro, quando nos encontrávamos em
recesso parlamentar, o Banco do Estado
de Sergipe completou dez anos de existência. Essa, uma data de grande significação para o meu Estado, sobre a
qual não poderia silenciar, face aos re-
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- 343levantes serviços que aquele estabeleci~
menta tem prestado à economia e ao
desenvolvimento de Sergipe.
Ao assumir o Governo sergipano, uma
de minhas preocupações foi, precisa~
mente, tudo empreender para o farta~
lecimento do Banco do Estado, conven~
cido da sua importância para a eco~
nomia sergipana, especialmente peque~
nos e médios produtores, necessitados de
amparo seguro e que, com eles, compar~
tilhasse do penoso esforço de desenvol~
vimento.
Pude, assim, ao deixar o Governo, ver
o Banco do Estado com excelentes ins~
talações, num prédi·o de 28 andares, por
minha .Iniciativa construído em Ara~
caju. Apenas com sua modesta sede em
Aracaju, deixei-o com oito agências no
interior, instaladas nos Municípios de
A q uI da b a n, Boquim, Estância, Frei
Paulo, Itabalana, Lagarto, Nossa Senho~
ra das Dores e Porto da Folha, todos
de significação económica. Foi um avan~
ço considerável, sobretudo tendo em vis~
ta as peculiaridades do meu Estado e
dele multo me orgulho, consciente que
sempre fui da excepcional significação
daquele Banco para o Estado de Sergipe.
As atlvidades do Banco do Estado de
Sergipe aumentaram consideravelmente
a cada ano, graças ao apoio decisivo que
lhe tem sido dado pelo Governador
Paulo Barreto de Menezes, sendo bastante dizer que o atual Governo de
Sergipe já providenciou e efetlvou três
aumentos do capital daquele estabeleci~
menta. Em 1964, o capital do Banco do
Estad-o era de Cr$ 50.000,00 e, ao completar seus dez anos de vida, foi aumentado para Cr$ 20 milhões. As aplicações,
que eram de Cr$ 2. 785.333,00 passaram
para Cr$ 145.590.024,00 na demonstração
da pujança adquirida, sempre em prol
do desenvolvimento de Sergipe, sobretudo no financiamento de projetas que
vêm robustecendo a economia do Estado.
É preciso, Sr. Presidente, que, ao ma~
nlfestar meu regozijo pelo décimo aniversário do Banco do Estado de Sergipe,
ressalte a pa trlótlca ação do Governador
Paulo Barreto de Menezes, que tudo tem
dado de si em benefício do crescimento
económico e social de Sergipe.
Devo salientar que, para essa marcha
vitoriosa, decisiva tem sido a contribuição daqueles que exerceram funções na

D!retoria do Banco. No período Inicial,
exerceu a sua presidência o ex~Depu~
tâdo Federal e Jornalista Orlando Dantas. Em seguida, após 1964, marcante
tem sido a contribuição do Sr. Manoel
Conde Sobral, desde então na presidência daquele estabelecimento, procuran~
do sempre sua maior expansão, bem como a atuação correta dos dlretores
Adalberto Moura, Iolando José de Macedo e José Maurício Boto de Barros.
São hDmens que têm revelado estar à
altura da missão que receberam, dela se
desincumbindo com competência, hon~
radez e descortino. Finalmente, não po~
deria deixar de dar uma palavra de
exaltação para o excelente corpo de funcionários do Banco do Estado de Sergipe, garantia de vida fecunda e altamen~
te benéfica para o Estado.
Ao concluir, Sr. Presidente, felicito o
povo sergipano por poder dispor de um
instrumento de progresso, hoje sólido e
fecundo, como o Banco do Estado de
Sergipe, que há de ser sempre poderosa
alavanca para o contínuo desenvolvimento sergipanD, sem outras preocupações senão a de servir ao Estado e, assim, cumprir com fidelidade a missão
para a qual foi fundado há dez anos I
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos T-orres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou tratar de um assunto que já se torna cediço, monótono.
Ele tem sido como· que um orfeão, um
coro de todos os parlamentares brasileiros quer federais, estaduais ou municipais, solicitando emenda constitucional que possa permitir a remuneração
dos vereadores.
Entendo que, nos albores do Governo
que se Instala, é bem oportun-o se relembre a reivindicação que visa sobretudo
a prática da justiça para com os representantes do povo, na área municipal,
aqueles que mais dlretamente têm cantata com a comunidade e que, em alguns
casos, foram vítimas, no primeiro momento da Revolução, de injustiça que
deve ser corrigida agora.
Sr. Presidente, negar que não ocorre~
ram abusos, seria bater numa tecla que
efetlvamente já está gasta, porque em
algumas Câmaras Municipais, na verdade, algumas ocorrências se verifica-

-344ram, que não deram assim boa imagem
do representante municipal. Mas isso
não deveria significar punição geral de
que foi alvo toda a vereança brasileira.
A pretexto de se corrigirem anomalias e
abusos, se estabeleceu um critério genérico, que acabou por estabelecer uma
discriminação odiosa, que entendo deva
ser corrigida.
Neste instante, relembro com saudades o Presidente da ARENA e também
Presidente do Congresso Nacional, Senador Filinto Müller, tragicamente desaparecido, mas figura indeslembrável
para todos nós que privamos com aquele grande lider. Um sinal verde havia
sido aceso mas, Sr. Presidente, a desgraça transforma a esperança em sinal
vermelho. Recebendo vários Vereadores
e tendo cantata direto com o grande
Presidente Emílio Garrastazu Médici,
parece que, ainda na sua gestão como
Presidente da ARENA, este assunto teria sido encarado com a obj etividade necessária.
São os Deputados Federais, são os Senadores a se preocuparem com o assunto e, aqui mesmo, um nobre Colega, o
Senador Wilson Campos, tomou a deliberação de apresentar anteprojeto, do
qual sou signatário, com muita honra
para mim, e S. Ex.", apesar de ter obtido
as assinaturas necessárias para a tramitação de Emenda Constitucional, houve por bem - dentro desses postulados
de disciplina partidária e desse "Arenismo" que começa a vigorar aqui na nossa Bancada, e também na Bancada da
Câmara dos Deputados - submeter a
matéria à apreciação do jovem Presidente da Aliança Renovadora Nacional, Senador Petrônio Portella.
A matéria está em pauta. Creio que
nesses primeiros momentos, evidentemente, não possa ela ser apreciada em
termos de reunião de Diretório Nacional
da ARENA, mas peço a S. Ex.a que esse
assunto tenha tramitação. E já não
quero mais reviver as injustiças - e
repito a palavra - as discriminações
que se praticam por esses Brasis afora
no que tange à remuneração ao mandato de vereadores.
Há municípios, por exemplo, como São
Bernardo do Campo, que não têm duzentos mil habitantes, mas que tem uma
renda superior a várias Capitais do
Brasil, porque ali, na área do ABC, se
instala a indústria automobilística, e
não remuneram o Vereador.

Uma professora, em São Bernardo do
Campo, ganha um salário quatro ou cinco vezes maior do que uma professora
de Brasília, da própria cidade de São
Paulo ou do Estado da Guanabara. E o
mandato de Vereador, que representa
uma função, não pode deixar de ser estipendiada.
Sr. Presidente, eu usei aqui o termo
cediço; numa Câmara Municipal, o Vereador tem que ir devidamente vestido,
não pode ir de traje esporte; tem as
despesas de alimentação, de transporte,
de representação, e o ânus terrível que
um Vereador tem, neste País, porque
sendo representante mais direto do povo - o é de fato - todas as reclamações a ele se dirigem e, muitas vezes,
tem que tirar do próprio bolso, da pecúnia particular o recurso para atender
à coletividade que o designou como seu
representante numa Câmara Municipal.
Confio, plenamente, que o novo Governo será sensível ao problema, porque,
antes de assumir as graves responsabilidades de dirigir o País, justiça seja feita a·o Presidente Geisel, houv.e um trabalho de assessoramento fabuloso. Li,
por exemplo, que caminhões transpotaram para Brasília toneladas de processos
que foram submetidos à sua inteligente
apreciação, ainda no Largo da Misericórdia, no Estado da Guanabara. E, entre esses assuntos, estou convicto de que
a Emenda Constitucional permitindo a
remuneração a todos os Vereadores, deve figurar entre as sugestões que foram
submetidas a Sua Excelência.
Sr. Presidente, tenho em mãos um
dossiê fabuloso, resultante do I Congresso de Vereadores da Região Sudeste
Brasileira, realizado em Nova Friburgo.
Vereadores da área expuseram, de maneira desapaixonada, essa questão que é
momentosa, e de uma atualidade indiscutível, e que deve ser examinada a seu
tempo, para mim agora, antes que se
iniciem as eleições, que já estão à porta.
Essa medida evitará que o subsídio de
Vereadores sirva de pretexto à demagogia desenfreada de alguns políticos que,
alegando apoiar essa tese justa, venham
amanhã entremear as suas idéias com
propósitos depreciatórios e até contestatários ao atual regime.
Vou pedir a V. Ex.", porque seria enfadonho ler, que a justificação de ilustres Vereadores do Brasil e que tenho
aqui em mãos, faça parte do meu discurso.

- 345Já foi dito que não é passivei estabelecer Vereadores de primeira. e Vereadores de segunda classe. É frase de
um Colega nosso hoje citada, em prosa
e verso, por todos os Edis de nossa bras!l!dade. Não é justo esse critério discriminatório. Que se veja dentro das sugestões apresentadas se, de acordo com
as arrecadações municipais, numa percentagem razoável, quanto o Vereador
possa receber, pelo menos para exercer
com plenitude o seu mandato. Não pode
continuar esse estado de coisas, Sr. Presidente. E, agora, ouço falar de uma
abertura, vejo a classe politica tão eufórica, tão feliz hoje, por exemplo, com
a fala do Presidente da República, na
primeira reunião do Ministério; há efetivamente razões de ver que pelo menos
uma contribuição de nossa parte será
aceita. Não há, repito, motivos para
acreditar que essa situação perdure.
Cumpro esse dever de trazer o assunto à baila, novamente. Já há um anteprojeto, de autoria do senador, que há
pouco mencionei, há idéias gerais sobre
a matéria e o retardamento só servirá,
Sr. Presidente, para criar um desestimulo entre aqueles - falo no bom sentido da palavra - os melhores da comuna, que possam ca.nd1datar-se. Na
verdade não foi levantada uma estatística a respeito, houve um desinteresse
multo grande, já nas últimas eleições,
para vereadores, ao contrário do que
aconteceu em determinadas áreas. E a
ausência de remuneração dos Vereadores, no meu modesto modo de entender,
pode constituir-se numa agência de corrupção. Os elementos que representam
interesses grupa!s vão bater à porta dos
Partidos, quer da ARENA quer do MDB,
para se registrarem a fim de que, nas
Sessões das Câmaras Municipais, determinados problemas de interesses individuais possam ser apreciados sobre a
ótica do interesse individual e não do interesse da coletividade.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V.
Ex.n um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES -

Concedo o aparte a V. Ex.n
O Sr. Nelson Carneiro - Apenas queria referir a V. Ex.n que o Movimento
Democrático Brasileiro desde o primeiro Instante se bate pela remuneração dos
Vereadores e até Inscreveu em seu programa essa reivindicação. É, portanto,
com muita alegria que vejo V. Ex.a ainda
uma vez ferir o assunto, para dar sol!-

dariedade à justa causa dos Vereadores
do País.
O SR. VASCONCELOS TORRES -

Louvo o MDB por isto, mas quero dizer
a V. Ex.a que toda a Aliança Renovadora Nacional pensa de igual modo; tanto assim que, quando das Sessões memoráveis da Comissão Especial que dava
parecer ao anteproj eto de Constituição
encaminhado pelo Presidente Castello
Branco, a matéria foi amplamente debatida, e creio que foi por um voto apenas - do Sr. Pedro Aleixo, um voto de
desempate - que ela não pôde vigorar.
E aqui faço justiça, porque o Presidente
Castello Branco foi sensível a várias sugestões, mas quando a Comissão, com o
poder que tinha de deliberar, entendeu,
pelo voto de Minerva, que o assunto não
deveria ser considerado, dando a remuneração somente aos vereadores das capitais e das cidades com mais de duzentos mil habitantes, esse assunto passou em julgado. Agora, Sr. Presidente,
existem essas reclamações permanentes
que visam corrigir a injustiça constitucional e institucional que se pratica contra os Vereadores do Brasil.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a me
permite mais um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES

Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - Depois da
oração de V. Ex.a, vê-se que o que tem
prejudicado a aprovação do projeto de
remuneração dos Vereadores é a unanimidade, porque tanto o MDB quanto a
ARENA pensam do mesmo modo. O que
tem prejudicado, então, é a unanimidade. A divergência talvez tivesse decidido a favor dos Vereadores.
O SR. VASCONCELOS TORRES -

V. Ex." está certo, em parte. O MDB
age de maneira diferente. A ARENA já
tem assim uma consistência mais bem
formada, poderia dizer. Não tendo o assunto chegado ao Diretório Nacional
como compete agora pelo nosso Estatuto, ficou pendente e não pôde ser resolvido. Agora estou pretendendo resolvê-lo e é objeto do meu discurso.
Tanto há essa identidade - e aqui
respondo ao eminente Senador Nelson
Carneiro - que quase todos nós, da Aliança Renovadora Nacional, assinamos a
proposta de Emenda Constitucional apresentada pelo Senador Wilson Campos.
É apenas o modus faciendi para que a
matéria seja resolvida, e V. Ex:.a vai ver,
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Nelson Carneiro, que quando chegar aqui,
efetivamente, es.se assunto de remuneração de Vereadores para todos os Municípios, ele será votado por imanlm!dade.
Cedo o aparte ao eminente Companheiro e Amigo representante do Estado
do Rio de Janeiro, como eu, Senador
Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Senador Vasconcelos Torres, não posso concordar com
V. Ex.a quando fala que a Aliança Renovadora Nacional, tendo uma consistência Ideológica mais firme, age de modo diferente. Onde está essa firmeza, se
a totalidade dela, como V. Ex.a acabou
de afirmar, é a favor da remuneração
dos Vereadores? Esses projetos têm sido apresentados mas têm sido recusados sistematicamente pela maioria da
Aliança Renovadora Nacional - porque
nós, do MDB, não temos força para fazer aprovar o projeto. Então, V. Ex.a
vai concordar comigo porque a falta de
firmeza não é da Minoria.
O SR. VASCONCELOS TORRES Eminente Senador, agradeço o aparte,
que recebi com carinho e com a amizade que a trincheira partidária jamais
conseguirá separar. Mas, a Arena, efetlvamente, é monolítica. V. Ex.a não verá
na Arena "autênticos" nem "moderados".
Aqui, a Arena é uma só. Quando fale!
em firmeza Ideológica, estava justamente falando asim, monoliticamente, sobre
o aspecto porque a Arena já começa a ser
uma filosofia e um estado de espírito, e o
MDB, infellzmente, é uma colcha de retalhos, tem cor para todos os lados, para
ser remendada. Foi o que quis dizer, não
se! se fui claro, explícito, mas, efetlvamente, era a Idéia que eu pretendia demonstrar, com a justificação.
Esta é a prova, Sr. Presidente, da lndependência deste assunto, porque todos
nós só aguardamos a palavra de comando para os debates no âmbito da assembléia partidária, para que, então, venhamos aqui unicamente votar esta matéria.
Reafirmo, Sr. Presidente, que este é o
nosso ponto de vista ao votarmos esta
matéria, e sei que, no caso, o MDB nos
acompanhará, porque é de inteira justiça o que estou reivindicando, não por
mim, mas por todos aqueles brasileiros
investidos de mandatos, Deputados Federais e estaduais, Senadores e Vereadores, que desejam que se restabeleça a
justiça, que se remunerem os vereadores.

O Sr. Eurico Rezende- V. Ex. a me permite um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES Com multo prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Peço licença
para Ingressar na faixa de dlssídlo ameno da terra "papa-goiaba".
O SR. VASCONCELOS TORRES Antes de V. Ex.a emitir o aparte, queria
prestar um depoimento.
V. Ex.a Ingressa, assim, de maneira
multo autorizada, porque no selo da Comissão Especial que dava parecer à proposta de Carta Constitucional de 1967, V.
Ex.a lutou denodadamente para que todos os Vereadores fossem remunerados e
aqui tomou posição. A frase que há pouco eu citava aqui é de V. Ex.a - citada
em todo o País, e diz que não pode existir
Vereador de primeira e Vereador de segunda.
O Sr. Eurico Rezende - Agradeço, sobretudo, ao prêmio que V. Ex.a me confere através da sua memória. Realmente,
apresente! Emenda ao Projeto de Constituição de 1967, instituindo a remuneração, e faço justiça ao eminente Senador
Nelson Carneiro, que também apresentou proposição subsidiária, no mesmo
sentido.
O SR. VASCONCELOS TORRES Eu também.
O Sr. Eurico Rezende - As nossas duas
propostas tinham um parentesco íntimo,
porque conectávamos a dimensão remunerativa com a capacidade orçamentária
do município. Mas quero falar alguma
coisa - e serei rápido como uma semifusa - a respeito de firmeza ideológica.
Há um estado de alma generalizado e creio que unânime - na Arena, em favor da remuneração dos Vereadores. Mas,
há, também, um compromisso na Arena,
firmado com o Poder Executivo. E não
nos arrependemos disso. O País tem sido
beneficiado pelo cumprimento desse
compromisso, desse entrosamento, porque
é graças a esas colaboração, sobretudo da
Maioria do Congresso Nacional, que estamos a passos largos pelos caminhos da
emancipação económica, conquistamos a
confiança do povo brasileiro, e projetamos, lá fora, uma Imagem cativante em
favor desta Nação de dimensões continentais. De modo que há firmeza ideológica na Arena, mas há um pacto politico, de honra, entre o nosso Partid·O e o
Executivo, do qual ela é a sustentação.
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eclodida, teríamos um País perplexo, e
mais do que perplexo, no retrocesso.
Deste modo, compreendo o sentido do
aparte do eminente Senador Amaral Peixoto, mas S. Ex.", no passado, teve compromissos, também, com o Poder Executivo, e os cumpriu exemplarmente, merecendo, por isso, elogios quando era Presidente do Partido Social Democrático,
que nunca negou sustentação política e
legislativa ao Poder Executivo. Estal!l·Os,
assim em matéria de lealdade, em pe de
igualdade com o ilustre e honrado Líder
do Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite-me V.
Ex." um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES Já o concederei a V. Ex.a Só queria dizer
que o "bâtonnier" Eurico Rezende sublinha aquilo que eu dissera anteriormente. Com o brilho de sua inteligência, o
nobre Senador Eurico Rezende deu ênfase à resposta que procurei prestar ao
eminente Colega e Amigo, Líder do MDB,
o Senador Amaral Peixoto.
Concedo o aparte a V. Ex.a
O Sr. Amaral Peixoto - Nobre Senador Vasconcelos Torres, peço permisão
a V. Ex." para responder ao nosso prezado e nobre Colega, o Senador Eurico Rezende. Oomo Presidente de um Partido
político, tinha compromisso com o Poder
Executivo. Mas esses compromissos jamais invalidaram a posição do nosso
Partido, jamais fizeram com que o P.S.D.
agisse de modo diferente do pensamento
da sua maioria. Por várias vezes, tivemos
oportunidade de discordar de governos
que apoiávamos, inclusive pouco antes da
Revolução. S. Ex." deve lembrar-se multo bem da posição que tomamos - a
Bancada do Partido Social Democrático,
quer no Senado Federal, quer na Câmara dos Deputados- perante um Governo
que apoiá vamos, mas do qual tivemos_ a
coragem de discordar. Portanto, nao
compreendo que a Arena, tendo o desejo
de ceder aos Vereadores dlreto que eles
têm, receba uma ordem de comando não se sabe de quem - impedindo que
seja concretizada essa aspiração que é de
todos. O Poder Executivo não deve intervir num problema como esse, um problema eminentemente político. Os Partidos devem ter a coragem de resolvê-lo
dentro dos seus quadros, na Câmara dos
Deputados e no Senado da República.
O SR. VASCONCELOS TORRES Nobre Senador Amaral Peixoto, com

aquele respeito que se mistura com amizade e - por que não dizer? - com admiração que tenho por V. Ex." ...
O Sr. Amaral Peixoto - Obrigado a V.
Ex."
Ó SR. VASCONCELOS TORRES ... repito, não fora a tragédia, a desgraça do desastre de Orly, teríamos, ainda no Governo Médlci, a exemplo das
Emendas constitucionais que votamos, a
iniciativa do Congresso concedendo remuneração a todos os Vereadores.
Mas uma vez me inclino diante da
grande personalidade de Fllinto Müller.
Ouvi desse grande Líder - e S. Ex.a não
era homem de dizer coisa diferente do
que pensava, que começava a ter o "sinal verde" - era expressão que o nosso
saud·OSO Colega gostava multo de usar para que a matéria fosse devidamente
apreciada.
Quanto ao aparte de V. Ex.e., nobre
Senador Amaral Peixoto, é mais resposta ao Senador Eurico Rezende que a
mim. Só queria agora, neste instante, pedir a V. Ex.e. que aceitasse o desafio de
todos os seus amigos e admiradores, para
que escrevesse a história do Partido Social Democrático, no período em que V.
Ex. a foi seu chefe, seu grande líder, a fim
de que víssemos, testemunhássemos e estudássemos como mudaram as siglas, mas
que a orientação é praticamente a mesma. Também no velho PSD - e devo dizer a V. Ex.a que falo dele com saudade,
e aqui, absolutamente, jamais seria hippcrlta _:_, o PSD enfrentou uma situaçao
numa hora difícil para o Brasil, juntamente ·com aquele seu irmão - não diria
seu irmão xlfópago, nem gêmeo, mas
adúltero - que era o Partido Trabalhista
Brasileiro. Lá, no velho PSD, V. Ex. a ~os
trou firmeza, aquela firmeza ideologlca
de que eu falava há pouco.
Hoje, posso dizer a V. Ex.e., a ARENA
está agindo, assim, um pouco "pessedlstamente". É o PSD novo, é o PSD evoluído com aquela disciplina partidária e
com aquela responsabl!ldade de dar respaldo como disse muito bem o Senador
Eurico Rezende, ao Governo instituído.
Nós, que debandamos, na hora em que
os Partidos acabaram, cada um tomou
posição na sua trincheira, assumimos um
compromisso novo, mas um compromisso
igual ao do tempo do PSD: ser fiel aos
postulados a que servíamos, como somos
fiéis, agora, aos postulados a que servimos.
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bloco monolítico e que debate, sugere e
consegue, como há de conseguir dentro
em breve, a vl tória dessa idéia. do restabelecimento da remuneração de ·todos os
Vereadores.
Sr. Presidente, já me alonguei em demasia. Tenho aqui um dosslê- se estivesse falando para a minha gente, na
minha terra, diria um catatau imenso
- mas não posso lê-lo, porque tomaria
todo o tempo. Peço permissão a V. Ex.a.,
Sr. Presidente, para que figure esse documento no meu discurso, relativo à remuneração dos Vereadores, examinada
por eles mesmos, cada um dando o seu
depoimento, cada um explicando porque
deve haver a correção dessa Injustiça.
Apelo, depreco ao eminente Chefe do Governo, cujas memoráveis palavras solicitei fossem transcritas nos Anais do Senado, pela significação nacional do documento, encare Sua Excelência esta matéria.
Vamos para um préllo, em que lutarei
para a vitória da ARENA, denodadamente, e nós da ARENA somos a bandeira
desfraldada em favor daqueles representantes do povo que são Injustiçados com
a discriminação desse artig-o na Constituição.
Repito aqui a frase imortal do Senador
Eurico Rezende, quando S. Ex.8 diz que
é preciso que se erradique essa situação:
Vereadores de primeira e Vereadores de
segunda classe. Todos são Vereadores.
Sr. Presidente, encaminho a V. Ex.a. o
dossiê que tenho em mãos, pedindo que
conste do corpo do meu discurso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU
DISCURSO:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Nova Friburgo, 9 de outubro de 1973.
Of. n. 0 035/73
Comunicação
Ex.mo Sr.
Senador Vasconcelos Torres
Senado Federal
Brasília - DF
Excelentíssimo Senhor:
Cumpre-n-os Informar qu•e o I Congresso de Vereadores da Região Sudeste Bra-

s!le!ra, realizado em Nova Friburgo, aprvvou, por unanimidade, o requerimento
do Ex.mo Sr. Vereador Raul F'erre!ra de
Melo e outros, cuja cópia segue anexa
ao presente.
Apr-oveitamos o ensejo para renovar
a V. Ex.a., os protestos de estima e consideração. - Alencar Pires Barroso.
SOBRE SUBSíDIOS DE VEREADORES
Tese n. 0 03
Considerando que há duas categorias
de Vereadores no Brasil: a dos Remunerados e a dos Não-Remunerados;
Considerando que todo o trabalho deve ser remunerado, sobretudo quando há
uma discriminação patenteada na própria Constituição, como bem frisa o ilustre Deputado Lu!z Braz, em circular que
enviou às Câmaras Municipais do Estado do Rio de Janeiro;
Considerando que "existem gritantemente contraditórios e conflitantes em
nossa Lei Maior artigos" que motivam
esta tese;
Considerando que a circular do Excelentíssimo Deputado Luiz Braz diz o seguinte:
"Pode parecer heresia jurídica afirmar-se que há dispositivos da Constituição que são Inconstitucionais. Assim, e
para não praticar a heresia, direi que
existem artigos gritantes contraditórios
e conflitantes em nossa Lei Maior e,
ainda mais, de todo em todo injustos.
O parágrafo segundo do art. 15 do
Pacto Nacional vigente, irrealista e antinatural, é taxativo quando dispõe:
"Somente farão jus à remuneração os
Vereadores das Capitais e dos Municípios de população superior a duzentos
mil habitantes."
Todavia o princípio basilar, ético e jurídico, que anima o texto constitucional
que nos rege, está expresso com absoluta nitidez no art. 9. 0 , item I, a saber:
"A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é v•edado:
I - criar distinções entre brasileiros ... ,

Não se pode, pois, segundo preceitua o
art. 9.0 "criar distinções entre brasileiros"; mas distinções são criadas pelo art.
15, que autoriza o pagamento dos serviços prestados pelos Vereadores dos Municípios de mais de duzentos mil habitantes e nega pagamento igual, por
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Os serviços do País, mesmo os de
guerra, sempre foram remunerados, salvo aqueles especificamente considerados
munus público.
Nã·O há exemplo de qualquer colegiado estadual cujos integrantes não recf'bam, ao menos, pela forma do jeton de
presença. O poder público, manuseando
dinheiros do povo, nunca negou a justa retribuição que o capital deve ao trabalho. Em verdade, e sem receio de contestação, afirmo que não há político situacionista ou oposicionista, que d:eixe
de concordar com a Imperiosa e urgente necessidade de reestabelecer-se o direito consagrado, dando a César o que é
de César.
Quem quer qU'e tenha noção, ainda que
sumária, da vida lnteriorana sabe da
Importância do Vereador na ~ua comunidade. Representando, juntos aos da
sede, os Distritos Municipais, quase sempre os mais longínquos e os mais abandonados, são lutadores constantes e tenazes em prol das justas reivindicações
dos centros que representam. São eles
- todos os sabemos - os que Impedem,
mormente nos Municípios menores, que
todas as receitas locais sej aro despendidas exclusivamente na sede municipal.
Comparecem, com fervor quase religioso, às Sessões de suas Câmaras, e é de
seus próprios bolsos que custeiam as despesas que têm de ser necessariamente
feitas, entre as quais, obviamente, se Incluem as de transporte, alojamento, alimentação e vestuário. E muitos, muitíssimos deles que trabalham em empresas
privadas, sofrem descontos salariais nos
seus já parcos ordenados, pois, não podend·O estar em dois lugares a um só
tempo, faltam ao serviço que lhes paga
a subsistência, e a dos seus dependentes,
para cumprir os deveres de seus mandatos.
É imperioso, assim, que se promova a
reforma constitucional para recriar o
sistema correto, que sempre praticamos.
Ninguém teme abusos, pois a Lei Complementar que disciplinará os subsídios
das ed!Udades regulará os respectivos valores de molde a que não excedam nem
do legitimo, nem da capacidade financeira de .cada município.
Os Interessados do Brasil e da autenticidade da representação popular reclama que não só mantenham fechadas

as portas das grandes Universidades da
Democracia, que são as Câmaras Municipais.":
Propondo que seja remetida esta tese
ao ·Ex.mo Sr. Emílio Garrastazu Médlcl,
DD. Presidente da República, ao Senado
F'ederal, à Câmara dos Deputados, à
União dos Vereadores (com sede em Santos).
·
Nova Friburgo, 10-9-73 - Geraldo Pinheiro, Friburgo; Benício Valladares
Friburgo.
.
'
CAMARA MUNICIPAL DE
SETE LAGOAS
Minas Gerais
Discussão sobre os Subsídios de
Vereadores de Municípios com menos
de 200.000 habitantes - I Congresso de Vereadores da Região Sudeste
Brasileira - Nova Frigurgo, RJ 25 a 29 de setembro de 1973.
Sintetizando, tanto quanto possível, no
que tange a viabilidade e direito da remuneração aos Vereadores de Município
com menos de 200.000 habitantes, concluímos que, para tal, o disposto no art.
15, § 2. 0 da Constituição da República
Federativa do Brasil, só proporclonarâ o
crescimento gradativo de um profundo
vácuo de lideranças, pois não estará preparando novos representantes para tomarem posições, e sim tornará Impossível o exercício da Vereança em detrimento dos Interesses da manutenção da
família com dignidade. Evidentemente
que o exercício de uma função pública,
com o zelo que ela requer, faz com que
o representante popular retire do tempo
dedicado à sua família ou ao seu trabalho horas preciosas para assistir o Interesse público.
O cidadão que t•em vo.cação pela vida
pública, em geral começa sua atlvldade
como Vereador ou Prefeito, para depois,
se apoiado pelo povo, galgar cargos representativos no plano estadual e federal.
Contudo, a gratuldade no emrcíclo da
Vereança impede que tantos brasileiros
à mesma se candidatem e Impõe a tantos outros abnegados, injustos sacrifícios pessoais e fam1l!ares. Além do mais,
é princípio universal, consagrado na legislação do trabalho, até para evitar a
escravidão, que a todo trabalho deve
corresponder um pagamento.
O Vereador é um cidadão que, estando mais próximo do eleitor, sofre-lhe a
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a toda sorte de pedidos. Tem os deveres
e conseqüentes ânus de representação.
São inevitáveis os gastos com transportes, alimentação fora do lar, comparecimento a solenidades, a cerimônias religlosas, etc.
Para bem se Informar e desempenhar
as funções com que foi credenciado pelo
povo, o Vereador necessita adquirir periódicos, publicações e estatísticas, assistir a palestras, conferências e cursos,
freqüentemente longe de seu domicílio.
Portando, lutaremos para que a Vereança, como qualquer atlvldade, seja
remunerada, naturalmente na proporção dos recursos financeiros do respectivo Município. Do contrário, será muito
difícil e em certos casos impossível aos
Partidos obter candidados, notadamente
entre os jovens, que já enfrentam os terríveis tropeços peculiares a todo início
de vida profissional.
O desencanto e o desestimulo pela
vida pública são dos maiores males que
comprometem o desenvolvimento, a segurança e o bem-estar de um povo. Não
há dinheiro que pague os bons, honestos e preparados homens públicos, seja
qual for o cargo que o povo lhe confie
para exercer. O que é caro e calamitoso
para a Nação é o homem público desonesto, despreparado, demagogo ou negligente.
A Importância do debate sobre a remuneração do Vereador, ao qual se somam constantemente pronunciamentos
ilustrados, está a merecer considerações
que, possivelmente, justifiquem o objetivo destes comentários. Embora ousando no propósito de trazer ao tema do
ponto de vista singular, estamos convencidos de que aspectos relevantes já
escaparam aos argutos analistas da situação.
Este seria um desafio a que nos prepusemos. Participar de uma discussão que
tem sido mira e alvo de observações ditadas pelo conhecimento e experiência
de autoridades, técnicos e doutores.
O trabalho que apresentamos preotcupa-nos apenas e somente com o ângulo sóclo-econômlco da questão e reflete
o pensamento a uma equipe que vivendo
a problemática situação, inconforma-se
de vê-lo tratado de forma errónea, multas vezes.
Quem se der ao conforto de deter-se
na leitura de pareceres e opiniões vei-

culados pela Imprensa, concluirá pela
existência de um conceito, Infelizmente
já popular, de cargo que merece, não
confiança e outras calamidades do mesmo naipe, pintando-se um quadro de
cores e matizes nada atraentes. Mesmo
em círculos de proeminentes cidadãos
encontram-se os que endossam as crendices correntes.
De outro lado, confessamos desconhecer uma palavra de defesa à atividade
de Vereador no nosso País, pelo menos
através de uma publ!cação que pudesse
alcançar o grande público.
Com efeito, localizando a nossa posição destacaremos algumas notas características dessa incompreendida atlvldade e tentaremos identificá-la como benfazeja, necessária e merecedora de proteção.
Compete aos Vereadores:
I - Comparecer no dia, hora e local
designados para a realização das Sessões;
II - não se eximir de trabalho algum
relativo ao desempenho do mandato, salvo motivo justo;
III - propor à Câmara todas a medidas que julgar convenientes ao Município;
IV - fiscalizar a administração municipal;
V - aprovar ou homologar convênio,
acordo ou qualquer Instrumento celebrado pelo Munlciplo com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de Direito
Público Interno ou entidades asslstenclals e culturais;
VI - julgar as contas do Prefeito e da
Presidência da Câmara;
VII - tomar as contas do Prefeito,
através de Comissão Especial, quando não
apresentadas em tempo hábil;
VIII - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo,
de qualquer natureza, de Interesse do
Município;
IX - solicitar ao Prefeito Informações
sobre assunto referente à administração;
X - fiscalizar os atos do Prefeito e
dos administradores das autarquias e
empresas municipais;
XI - exercer a fiscalização financeira
e orçamentária do Município, mediante
controle externo, com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão
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via ou logradouro públicos.
bência;
XII - solicitar, fundamentadamente,
Assim, os cargos eletlvos na esfera
através de um terço de seus membros, municipal, que antes eram disputados
parecer do Tribunal de Contas sobre aclrradamente pelos cidadãos, hoje em
matéria financeira e orçamentaria! de dia são desprezados por quase todos e os
relevante interesse municipal;
Dlretórios locais se põem trabalhosaXIII - decretar a perda do mandato mente, à procura de candidatos, mal
do Prefeito e dos Vereadores, nos casos conseguindo completar, quando compleindicados na Constituição, na Leis de tam, o limite de postulantes permitido
Organização Municipal e na legislação em Lei.
federal aplicável;
E, por outro lado, o exercício do cargo
XIV - criar comissões de Representa- eletivo, por menor que seja a cidade ou
ção Especiais ou de Inquérito para apu- por mais reduzidas que sejam as suas
rar determinado fato que se Inclua na atribuições constitui sempre autêntico
esfera municipal;
munus público, necessário à prática deXV - Conceder título de cidadão ho- mocrática, e que assim deve ser entennorário ou conferir homenagem a pessoa dido.
que, reconhecidamente, tenha prestado
Não há preço que pague um bom e horelevantes serviços ao Município ou nele nesto Vereador, ou qualquer outro hose destacado pela atuação exemplar na mem público. Caro e desastroso é o
vida pública e particular;
Incapaz negligente ou que usa o cargo
XVI - deliberar sobre o adiamento e como meio para obtenção de riqueza
criminosa.
a suspensão de suas Reuniões;
XVII - solicitar a intervenção do EsPortanto, o que nos interessa a nós
tado no Município;
brasileiros é encontrar fórmulas novas
XVIII - compete ainda ao Vereador, que venham a solucionar problemas escom a sanção do Prefeito, legislar sobre pecíficos de nosso País. Em várias nações
as matérias de Interesse do Município desenvolvidas, nos municípios represenespecialmente:
tados por seus Vereadores, os problemas
I - Tributos, arrecadação e distribui- não são como os existentes em nosso
Pais, mas não podemos copiar modelos
ção de rendas;
estrangeiros quando nossos casos exigem
II - orçamento anual e plurianual de soluções
tipicamente brasileiras. Estamos
investimentos;
nos desenvolvendo a passos e caminhos
III - abertura de créditos adicionais largos para afirmarmo-nos como grande
e operações de crédito;
potência mundial. É preciso que os VeIV - dívida pública;
readores, que são uma das grandes alaV - criação de cargos e fixação dos vancas propulsoras do progresso nacional, tenham recursos suficientes para
respectivos vencimentos;
atender
a seus encargos específicos.
VI - organização dos serviços públicos
Para Isso, é preciso que, o quanto antes,
locais;
0
0
VII - Código Tributário do Município; se proceda à alteração do art. 15. § 2. ,
da
Constituição
da
República
Federativa
VIII- Código de Obras ou Edificações; do Brasil, que estabelece a gratuldade do
IX - Estatuto dos Servidores Muni- cargo de Vereador dos municípios com
cipais;
um número de habitantes inferior a
X - concessão de Isenção fiscal, sub- 200.000.
venção a entidades e serviços de InteresA alteração almejada fará justiça aos
se público;
Vereadores e, esperamos que o I ConXI - aquisição onerosa e alienação gresso de Vereadores da Região Sudeste
Brasileira, aprovando a conclusão deste
de imóveis;
XII - Plano Municipal de Desenvol- trabalho, adote a única providência0 que
o bom senso Impõe: O art. 15, § 2. da·
vimento Integrado;
Constituição da República Federativa do
XIII - normas urbanísticas, especial- Brasil deve ser alterado, nele se estabemente as relativas a zoneamento e lotea- lecendo a remuneração baseada no samentos;
lário-mínimo regional, para todos os
XIV- concessão de serviços públicos; Vereadores dos municípios brasllelros.

-352CAMARA MUNICIPAL DE
PETRóPOLIS
I Congresso de Vereadores da Região
Sudeste Brasileira ·
Nova Friburgo - 25 a 29 de·
seten1bro de 1973
Tese n. 0 08
INDICAÇAO
Considerando que o § 2.0 do art. 15 da
Constituição Brasileira prevê: "Son1ente
farão jus a ren1uneração os Vereadores
das capitais e n1unicipios de população
superior a duzentos n1il habitantes;
Considerando que, desde da prinleira
Cân1ara de Vereadores instalada na
Nação, vinhan1 os senhores Vereadores,
indistintan1ente, de quantidade populacional, recebendo subsidias ou gratificações pelas funções exercidas durante o
n1andato;
Considerando que os Vereadores con1parecen1 freqüenten1ente as Sessões de
suas Cân1aras ou reuniões de suas Conlissões Técnicas, sendo atualnlente todas as despesas custeadas pelos próprios,
às vezes, con1o é do Vereador de um
Distrito, além da locomoção faz também enorme gastos con1 alimentação,
quando se ausentam até dias de suas
residências;
Considerando que todos os senhores
Vereadores, de qualquer parte deste
Imenso País, prestan1 lnestinlâveis serviços aos seus Municípios, e n1ais, nos
menores n1unicípios, é ele, principalmente os das zonas rurais, que desenvolven1
face a falta de recursos, a coordenação
dos poderes Legislativos e Executivos,
sendo até mesmo solicitado para problemas alheios a estes;
Considerando que os Legisladores Municipais das pequenas comunidades se
continuarem a exercer estas funções
gratuitamente, poderâ ocasionar no futuro que tais funções venhanl a ser
exercidas por aqueles que dlspuseren1
de n1aiores recursos financeiros, inlpossibllitando aos que dispuserem de menores recursos financeiros.
Requeiro à Mesa, após seren1 ouvidos
aos Congressistas, seja encan1inhada petição a Sua Ex.", o en1inente Presidente
da República, no sentido de que, através
do Ministério con1petente, mande efetuar
estudos no sentido de reformular o art.
15 § II, dotando assin1 uma gratificação
pelo mandato a todos os Vereadores.

Medida das mais justas do Poder Executivo. - Adílson Faraco Brugger de Oliveira, Vereador - ARENA - Petrópolis.
CAMARA MUNICIPAL DE NILóPOLIS
Tese - 1.° Congresso de Vereadores
Em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro
Tese N.0 01173
EMENTA: Subsídio de Vereadores
Senhores Congressistas,
Ao alvor deste grande Brasil, na alvorada de suas lides como Nação, nascia
nas pequenas vilas e povoados o Conselho Municipal, nome que veio receber
anos depois de sua existência pelas populações reconhecendo suas necessidades, de uma instituição que, perfeitanlente integrada ao povo, auxiliasse de
fato seu progresso e o seu desenvolvinlento.
Escolhido dentre os honorâveis cidadãos e os proeminentes homens do comércio de cada localidade, organizavase o Conselho local.
A medida que o processo desenvolvimentista do País ia se elevando, a mecânica dos Conselhos de Cidades foramse aperfeiçoando até a sua plenitude como Instituição criada na Primeira Carta
Magna Municipal con1o Câmara de Vereadores, organizada entre os cidadãos
perfeitamente integrados con1 as populações.
O processo de desenvolvimento na Nação cada vez eleva-se mais; Municípios,
outrora pequenos povoados, agigantamse, transformando-se em grandes cidades; os foruns de cultura e educação
aprlmoran1-se, com altos índices comprovados.
Uma feliz n1etamorfose, que exige também de seus governos novos comportamentos, homens com capacidade, sobretudo cultura e dedicação.
Do Conselho às Câmaras Municipais,
só subsiste a configuração, que é o reconhecimento dos povos, da necessidade
da Instituição para o seu desenvolvimento, é a perfeita integração com suas
populações.
As Câmaras Municipais atuais necessitam da constância de seus Vereadores
para a perfeita desincumbência de suas
missões; seus Instrumentos orgânicos
têm que funcionar perfeitamente, como
conclliar o Vereador às necessidades de
suas obrigações para con1 as populações
e a sua própria subsistência econômica,
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O princípio constitucional da Carta de
1967 revogou o curso dos mandatos legislativos remunerados, estabelecendo
critério de subsídio para populações de
Municípios com mínimos de 100 mil habitantes; a Emenda Constitucional Federal
alterou o princípio determinando subsídio para Municípios com populações mínimas de 300 mil habitantes.
Não descutimos o princípio norteante
dos constituintes, nem as necessidades,
naturalmente elevadas, de suas adoções;
contraditamos sim o estabelecimento da
medida, que não poderá produzir efeitos
compensadores, porque, além de constituir privilégio de alguns, faz ruir a estrutura necessária a cada governo de
Município.
O Mandato de Vereador, remunerado,
gera obrigações exigíveis, impõe assiduidade necessária ao desenvolvimento da
mecânica de um Legislativo.
As Câmaras Municipais contemporâneas, quer Instaladas em grande sedes,
ou humildemente em salões, não deferem suas mecânicas, observada as Leis
Orgânicas de cada Estado; seus Vereadores necessitam dar continuidade nas
Comissões Permanentes, estudando as
matérias a serem transformadas em Leis
que conduzem e disciplinam a economia
de seus Municípios; .seus Vereadores necessitam de meios para um cantata com
as populações, conhecerem seus anseios,

suas necessidades e estarem atentos as
observações e manutenção das Leis.
Entendemos que a necessidade da remuneração do mandato de Vereador,
quer de Município de densa população
ou não, é colocada na própria dignidade
do cargo; o valor da remuneração, naturalmente deverá ser regulado nas possibilidades económicas da cidade, mas
não compreendemos que o exercício de
uma função que exige dispêndio, com
apresentação, dedicação e em muitos
municípios até transporte do edil, seja
gratuito, uma vez que tal gratuidade,
longe de dignificar, os diminui ante as
suas populações e desistimula um perfeito exercício da função.
E, calcado nos motivos aqui expostos,
e no alevantado interesse dos Municípios,
célula importante no desenvolvimento
da Nação é que propomos a seguinte tese, a ser encaminhada ao Ex.mo Sr. Presidente da República, Gen. Emílio Garrastazu Médici, Ex.mas Senadores e
Deputados, Líderes, Vice-Líderes das
Bancadas do Movimento Democrático
Brasileiro e da Aliança Renovadora Nacional, bem como aos Ex.mos Srs. Líderes do Governo em ambas as Casas, solicitando que envidem esforces no sentido da revogação do § 2. 0 do art. 15 da
Emenda Constitucional n. 0 1, em vigor,
disciplinando os subsídios de Vereadores
de todos os Municípios; fundado nos seus
orçamentos financeiros é que tomamos
liberdade de formular a Tabela abaixo:

3. 000. 000,00
Até
De 3. 001.000,00 até
5. 000.000,00
..
8. 000.000,00
5. 001.000,00
8. 001.000,00 ..
12.000.000,00
12.001.000,00
20. 000. 000,00
20.001.000,00
30. 000. 000,00
30.001.000,00 ..
45.000.000,00
45.001.000,00
65.000.000,00
65.001.000,00
100.000.000,00
100.001.000,00 em diante

..
..
..
..

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Amaral Peixoto, como Líder.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, cedo a palavra ao Senador Franco Montoro, que falará em nome do nosso Partido.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Salário Mínimo
Salários Mínimos

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
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Nllópolls, 25 de setembro de 1973

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro, que falará em nome do
MDB.
O SR. FRANCO MONTOIW - (Em nome do MDB. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, Srs. Senadores, protestáva-

...
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MDB era favorável ao aumento do número de candidatos de cada Partido à
Câmara Federal e às Assembléias Legislativas, ou seja, ao triplo do núniero de
vagas existentes. Mostramos a pOsição
nítida do Movimento Democrático Brasileiro contrária a essa medida, e mencionamos as várias manifestações de todos
os setores do Partido contrárias à proposição.
Hoje, entretanto, Sr. Presidente, acaba
de dar entrada no Senado Projeto de Lei
de iniciativa do nobre Senador José Lindoso, estabelecendo normas para a realização das eleições de 1974. Há uma série de normas de caráter processual e algumas inovações.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, entre
os artigos desse projeto consta o de n. 0
8, com a seguinte redação:
"Nas eleições para Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, cada Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda ao
triplo dos lugares existentes na legislatura em curso," ...
Essa disposição, vimos ontem, além de
contrária ao interesse de seleção dos
candidatos pelas convenções, tem um
sentido da maior gravidade para o desenvolvimento de nossa vida pública.
Quero dizer aquilo que é o pensamento
oficial do MDB. Consideramos essa medida como um expediente a mais para
evitar que o MDB conquiste maior número de lugares nas Assembléias Legislativas e nas duas Casas do Congresso.
Uma série de medidas vêm sendo tomadas, todas elas no sentido de fortalecer a Maioria, já forte e onipotente, e
enfraquecer aqueles que lutam na Minoria.
O Sr. José Sarney - Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço,
com prazer, o nobre Colega.
O Sr. José Sarney - Senador Franco
Montoro, faço um apelo a V. Ex." para
não colocar o debate, sobre essa Lei, nesses termos. Na realidade, não pode ser
objetivo de nenhum elemento da ARENA,
nem interessa a ninguém neste Pais, no
instante em que todos procuramos colocar a vida pública, especialmente a atividade política, num nível cada vez melhor, atingir, através de uma proposição,
objetivo de natureza tão subalterna. E di-

go isto porque esse ponto de vista não é
apenas de V. Ex." Tenho ouvido de muitos correligionários meus que aumentarse o número de candidatos sem a necessária formação de quadros políticos capazes de aspirar a · esses lugares seria
um desserviço neste instante em que procuramos cada vez mais melhorar os processos políticos e as práticas eleitorais.
A Lei, evidentemente, está vindo para o
Congresso para ser debatida, para ser
examinada, com alto espírito público. E
V. Ex.", que é homem altamente qualificado, já está trazendo a colaboração da
sua liderança e, mais do que isso, recolhendo pontos de vista dos seus correligionários. Nós também faremos o mesmo e, evidentemente, na discussão, na
tramitação da Lei por esta Casa e pela
Câmara dos Deputados, teremos oportunidade de melhorá-la, recolhendo opiniões, para que daqui saia uma Lei que
efetivamente corresponda às aspirações
da classe política, a fim de que tenhamos eleições que valorizem o processo
politico brasileiro.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.'\ e gostosamente
torno clar.o meu pensamento. Não afirmo que seja intenção dos autores da
proposição combater, destruir o MDB.
Não entro no plano das intenções. Coloco-me objetivamente no plano dos fatos. Objetivamente, essa medida vai trazer como conseqüência um óbice. Este
é o pensamento unânime do MDB, e ninguém melhor do que o próprio MDB para
falar daquilo que o vai favorecer ou dificultar. O MDB vê nessa medida um
óbice muito sério, que lhe é apresentado
como uma dificuldade a mais nas próximas eleições, porque, se para a ARENA
é fácil obter um grande número de candidatos, para o MDB esta obtenção de
candidatos é muito mais difícil. A luta,
evidentemente, é muito mais difícil do
lado da Oposição, principalmente nas
atuais circunstâncias.
O Sr. Clodomir Milet- V. Ex." me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
multo prazer.
O Sr. Clodomir 1\lilct- V. Ex." corrigiu
a expressão primeira. Não acha que haja
intenção da ARENA de prejudicar, mais
reconhece que essa medida se constituirá
num óbice ao MDB, na conquista de
mais cadeiras no Congresso Nacional.
Evidentemente, não há essa intenção.
Pelo menos no presente, não há essa intenção, porque o que se pretende, atra-
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em 1970. Pelo Código Eleitoral, cada Partido podia apresentar o número de candidatos e mais um terço. A Lei de 1968,
das sublegendas, estabeleceu que se poderia apresentar o número de candidatos
em dobro. Em 1970 votou-se uma Lei
regulando as eleições daquele ano; estabeleceu-se o triplo de candidatos. Nas
eleições de 1972 para a Câmara de Vereadores, voltamos a 1968, porque aquela
Lei de 1970 só vigorou para 1970. Agora,
está-se fazendo uma nova Lei para as
eleições diretas e indiretas deste ano e
repetiu-se o que estava na Lei de 1970,
acrescentando-se apenas ligeiro dispositivo, ou seja, garantindo como membros
natos das chapas os atuais Deputados,
valendo-se de uma disposição do estatuto do MDB - a ARENA não tem Isso no
seu estatuto, mas o MDB tem - que garante aos seus mandatários, aos seus titulares, a seus parlamentares o direito à
vaga nas chapas não só de Deputados
como também de Senadores. Isto me parece um absurdo, uma vez que, na representação proporcional, se admite se
possa manter, porque o númerD de vagas
é multo maior, mas na de Senador não.
Pois bem; o Tribunal Euperlor Eleitoral
reconheceu como válida essa disposição
do estatuto, e apmvou o estatuto do
MDB. Há poucos dias, houve uma consulta ao Tribunal SuperiDr Eleitoral, a
fim de saber se ainda era válido esse
dispositivo, inclusive para admissão de
Senadores, mantendo-se os atuais Senadores na chapa do MDB, e o Tribunal
respondeu à consulta dizendo que estava
válido o preceito do estatuto. Então, se
o MDB tem este dispositivo no seu estatuto, por que a ARENA não poderia ter
isso também, já que não pode reformar
seu estatuto? Para isso sugeri que, na
própria Lei, se abrangessem os dois estatutos como uma disposiçãD, apenas
para as eleições proporcionais. Então, o
que fizemos foi o seguinte: manter o triplo, assegurando o direito dos atuais, o
dispositivo que está na Constituição. Não
há intenção nenhuma. Pode parecer a
V. Ex.a que haja prejuízo; não sei se
houve em 1970, porque em 1970 havia
outro dispositivo. V. Ex.a dê um balanço
e verifique se houve prejuízo em relação
à eleição anterior, e depois defendo os
pontos de vista, sem que com isso queira,
naturalmente, fazer uma crítica ao nosso Partido, no sentido de pretender que
a ARENA tivesse querido forçar uma situação com prejuízo do MDB.

O SR. FRANCO MONTORO -O aparte
de V. Ex.a, que agradeço, trouxe subsídios
de ordem histórica. Referiu-se a uma
parte da proposta, contra a qual nada
teinos a objetar. Mas, o nosso ponto é
apenas aquele colocado inicialmente.
Esta possibilidade de um triplo de
candidatos representará, objet!vamente,
um grave óbice ao MDB. E não apenas
ao MDB, à seleção dos candidatos; prejudicará a qualidade dos candidatos
apresentados. Todos aqueles que lidam
na vida pública, que têm cantata com
as convenções, com a preparação das
chapas, sabem como é difícil obter candidatos de preparo para enfrentarem
uma luta eleitoral e se candidatarem
Deputados Estaduais, a Deputados Federais. Entretanto, se aumentarmos, como se propõe, essa possib!lldade, o resultadD fatal será a diminuição da qualidade e a sua substituição pela quantidade, porque mais um candidato vai trazer mais alguns votos quantitativamente.
Este é, a meu ver, um aspecto sério e
objetivo que prejudica, no caso, não apenas o MDB, mas também a ARENA e,
acima de tudo, a Democracia brasileira.
O Sr. José Samey - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Concederei depois o aparte a V. Ex.a, porque
ouvirei, agora, o nobre Senador Amaral
Peixoto, que já o solicitara anteriormente.
O Sr. José Samey - Com a maior
satisfação, a preferência é do Senador
Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Obrigado a
V. Ex.a, nobre SenadDr José Sarney.
Queria dizer que o ilustre Senador Franco Montoro tem toda razão, quando fala
na posição do nosso Partido. No momento em que S. Ex.a pediu para f~lar
em nome do MDB, eu estava, em maos,
com um telegrama da Bancada estadual
do meu Partido, que diz o seguinte:
"A BANCADA OPOSICIONISTA NA
ASSEMBLÉIA DO ESTADO DO RIO
PEDE A V. EX.a LUTAR COM TODAS AS FORÇAS NO SENTIDO DE
EVITAR A ADOÇAO DO TRIPLO DE
CANDIDATOS AS ASSEMBLÉIAS E
CAMARAS."
O telegrama é assinado pelo Líder do
meu Partido, na Assembléia. Essa preocupação vem de muito longe, de meses
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ocupar esses lugares, de certa maneira
conseguir diminuir o nível da atividad·e
política. O argumento de V. Ex." deve
ser trazido e será naturalmente examinado dentro das duas Casas do Congresso Nacional, pelas Lideranças. Acredito
até mesmo que a invocação da Lei de
1970 tenha tido sua absoluta procedência, feita pelo Senador Clodomir Milet,
porque, na realidade, naquele ano tivemos uma redução brusca dos candidatos
pela diminuição das representações. Para dar um exemplo, no Maranhão, tínhamos 16 Deputados Federais, e era
justo que esses 16 candidatos tentassem
aspirar a uma cadeira que se renovava,
embora o número de Deputados fosse
bem menor.
Acredito que àquele tempo se justificava que o número de candidatos fosse
três vezes mais; talvez hoje não mais
se justifique, mas apenas o dobro, ou um
terço, ou o número de interesse partidário. Fiquem V. Ex." e o MDB cientes de
que isto é o que a ARENA deseja, porque
todos estamos no mesmo barco, o de
melhorar o nível da ação política no
País. Não veja V. Ex." nenhuma intenção, porque não existe em qualquer de
nossos Companheiros de Partido outro
pensamento, senão o de, juntos, encontrarmos os caminhos necessários a cada
vez mais, valorizar a classe política: Gostei de ouvir o segundo argumento de
V. Ex.", porque invalida aquele primeiro,
em que V. Ex." colocava sobre todos nós
a posição subalterna de, através de uma
Lei, procurar prejudicar um Partido
adversário.
O SR. FRANCO MONTORO - AgraOuço o nobre Senador José Sarney.
deço o apoio de V. Ex." ao segundo arguO Sr. José Samey - Senador Franco mento, mas divirjo de V. Ex." ao dizer
ele invalida o primeiro. Pelo conMontoro, gostei bastante de ouvir V. Ex." que
trário,
ele o reforça. Os dois argumentos
na segunda parte de seu discurso, quanque
trouxe
são rigorosamente válidos e
do teve oportunidade de dizer que acreobjetivos.
É
contrário ao interesse da
dita que ·essa providência virá diminuir
seleção
dos
candidatos
essa elevação, ao
o interesse ou baixar o nível dos candi- triplo, do número de vagas.
Entretanto,
datos às Camaras Legislativas do País.
isso
não
anula
o
fato
por
mim
Esse argumento de V. Ex.6 , de certo tado e, agora, reafirmado peloapresenilustre
modo, nos conforta, porque Invalida, ao Líder Amaral Peixoto. Ele representará,
atingir a ARENA e o MDB, aquele prium grave prejuízo para
meiro, de que se tratava de medida diri- oobjetlvamente,
Movimento
Democrático
Brasileiro, sem
gida contra o MDB. O que eu quero é
entrar,
como
disse
desde
o inicio, no
que V. Ex." traga ao debate sereno desta plano das intenções. Eu aponto
Casa e do Parlamento o seu ponto de Além de ser contrário à Democraciafatos.
bravista, que é respeitável e que até acho sileira, prejudicará o Movimento Demodeva ser considerado, pois tenho simpa- crático Brasileiro.
tia por esse argumento de que, na reaO Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.n dá
lidade, a aumentar-se o número de can.
·
já que ·
um

atrás. Quando se anunciou, pela primeira vez, isto, houve um projeto, se não
me engano do Senador Vasconcelos Torres, que foi recusado pelo Senado Federal, e causou mal-estar muito grande
em todo o 'MDB. V. Ex.", Sr. Senador
Franco Montoro, está focalizando, agora,
o ponto mais delicado que é o da seleção
dos candidatos. Ouvimos, há pouco, o senador Vasconcelos Torres dizer da dificuldade que se tem, atualmente, para
escolher bons candidatos. Se já são poucos para o número atual de vagas existentes, imaginem três vezes mais. A seleção será muito menor. E esses homens
continuam como suplentes de Deputado,
o 40.0, o 50.0. E tudo que eles fizerem
amanhã reverterá contra a classe política. O MDB tem que lutar contra esse
projeto, pois ·está em jogo a sua sobrevivência. Ainda um aspecto que em
ocasião oportuna, iremos atacar: a' tentativa de corrupção, o chamado de elementos do nosso Partido para apoio à
Bancada dos nossos adversários. Eles não
poderão ser candidatos, mas apoiarão
outros, com a promessa de nomeações
no âmbito municipal e ·estadual. V. Ex.",
portanto, reflete o pensamento do Movimento Democrático Brasileiro, quando
combate esse Projeto.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.", com a leitura
do telegrama que V. Ex." acaba de receber de uma representacão do noss·o Partido numa Assembléiá Legislativa. Em
todos os Estados, esta é a disposição do
MDB: fazer o jogo da verdade; trazemos ao conhecimento do Senado Federal
a realidade para a decisão final.
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prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - Gostaria de
ressalvar, depois da intervenção do nobre Senador José Sarney, que o Projeto
não é da Liderança da ARENA. É um
projeto pessoal do nobre Senador José
Lindoso, que •Consubstancia, no texto,
aquele ponto de vista que S. Ex.a tem
defendido noutras oportunidades. Acredito que a Liderança da ARENA meditará sobre os motivos que V. Ex.a está
expondo e que já encontra adeptos dentro dos quadros da ARENA, para ret!ficar. Estou certo de que o próprio Senador J-osé Lindoso colaborará, tendo em
vista os argumentos aqui expressos para
que haja melhor critério na seletividade
e escolha dos candidatos. O que é preciso
lembrar é que o Projeto não representa
o pensamento da ARENA, senão teria
sido apresentado pelo nobre Líder Petrônio Portella. É idéia de um dos Senadores da agremiação, dos mais !lustres, g.ue exerce a Vice-Liderança mas
que nao apresentou o projeto nessa qualidade.

permitir seja o MDB que afirme que
será be?eficiado ou prejudicado. E pela
voz unanime de seus representantes, o
MDB se considera prejudicado por esta
proposta.
Mas, vou dar a V. Ex.11 - como pede
- um terceiro argumento e esse talvez
decisivo: esta matéria já foi apresentada
à Casa, por iniciativa do nobre Senador
Vasconcelos Torres - Projeto de Lei do
Senado n. 0 32, de 1973 - dispondo:
"Art. 1.0 - Nas eleições· que obedecerem ao sistema proporcional em
1974, observar-se-á, quanto ao número de candidatos, que cada Partido poderá registrar até o triplo
dos lugares a preencher."
É exatamente o texto do projeto apresentado pelo nobre Senador José Lindoso. A proposição é a mesma. Ela foi
à Comissão de Justiça que é órgão oficial da Casa. Examinada a proposição,
qual foi a conclusão da Comissão de
Constituição e Justiça?
Temos aqui o Parecer n.o 88, de 9 de
maio de 1973. Eu me dispenso ler outras
c-onsiderações para chegar à conclusão:
O SR. FRANCO MONTORO - Agra"Pretendendo o projeto do ilustre
deço o aparte de V. Ex.11, que coloca o
representante
fluminense introduzir
problema sob um prisma politico realuma
alteração
a vigorar apenas nas
mente em termos mais fáceis de ser
eleições
proporcionais
de 1974, eviobjeto de uma revisão. Inicialmente,
dencia-se
sua
fundamental
incondizia-se que o Projeto seria objeto de
veniência.
Acresce
observar
que a
Mensagem do Executivo ao Congresso.
pletora
de
candidatos,
ao
invés
de
Seria um ponto de vista oficial. Depois,
facilitar
a
seleção
dos
melhores
vaa Liderança da ARENA apresentaria o
lores, antes a dificultará."
Projeto; e, afinal, a matéria foi apresenNão é preciso dizer mais. São palavras
tada hoje, como iniciativa pessoal de
um dos ilustres Senadores que integram textuais do parecer unânime da Comisesta Casa.
são de Constituição e Justiça deste Senado. Parecer de. autoria do Senador
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me per- Osires Teixeira, tendo na Presidência da
mite um aparte?
Comissão o Senador Accioly Filho e como membros signatários do parecer, que
O SR. FRANCO MONTORO - Com foi
unânime, José Lindoso, Nelson Carmuito prazer.
neiro, Wilson Gonçalves, Gustavo CapaO Sr. José Lindoso - É para um es- nema, José Augusto e Carlos Lindenberg.
clarecimento. O Projeto apresentado Quer dizer, Sr. Presidente e Srs. Senahoje, como qual V. Ex.", desde ontem, se dores, toda a Comissão de constituição e
assusta, terá, por parte da Liderança da Justiça c·onsidera inconveniente esta
ARENA, a sua defesa, através da minha proposição.
palavra, quando V. Ex" terminar o seu
Eis o argumento terceiro, obj etivo e
discurso. Até agora, estou buscando ver impessoal, de um órgão desta Casa, acense descubro algo de concreto no que tuando o mesmo argumento que aqui foi
V. Ex. 11 tenta demonstrar em vão.
mencionado, de que esta pletora de can- .
O SR. FRANCO MONTORO - Apre- didatos prejudicará qualitativamente as
sentei dois argumentos bem objetivos, representações dos Partidos às Assemque receberam, inclusive, o apoio de !lus- bléias e às Câmaras municipais.
tres correligionários de V. Ex.11 Quanto
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite
ao prejuízo para o MDB, V. Ex. 11 há de V. Ex. 11 um aparte?
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muito prazer, ouço o aparte de V. Ex.",
que foi expressamente citado a respeito.
O Sr. Vasconcelos Torres - É justamente por isso que estou sol!citando. Não
é o primeiro caso em que um projeto de
minha autoria é vetado pela competen~e
Comissão de Constituição e Justiça e cuJo
parecer é unanimemente apoiado pelo
Plenário. Sou o maior colecionador de
inconstitucionalidades nesta Casa. (Risos.) Não quero fazer autobiografia, mas,
tenho lido meus projetas depois transformados, ou por sugestão do Poder Executivo, em todos os tempos, ou renovado
aqui. Permita-me V. Ex." usar uma palavra, hoje é vernáculo, principalmente depois que o Senador Jarbas Passarinho
falou: "É chato, mas é gostoso." (Risos.)
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex."
está numa excelente posição; tão boa
quanto incómoda é a daqueles que agora
apresentam a proposição depois de a haverem recusado e arquivado por contrariar o interesse público. Qual o fato
novo que surgiu daquela oca~ão até
agora?
Penso que esses fatos mostram que realmente, como dizia o nobre Senador
José Sarney, a matéria deve merecer um
exame mais aprofundado, uma reflexão
mais séria e, afinal, sua eliminação desta série de medidas propostas.
O Sr. Clodomir Milet - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço
com prazer.
O Sr. Clodomir Milet - V. Ex.a acaba
de referir-se a parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, num projeto que
tinha como único objetivo dar essa fac!Jidade para inscrição de candidatos até
três vezes mais o número de vagas. Era
uma proposição que só tratava disto. A
Comissão de Constituição e Justiça opinou a esse respeito. Agora vem uma Proposição mais ampla regulando as eleições este ano, e nela um dispositivo sobre essa mesma matéria. A Comissão de
Constituição e Justiça vai opinar a esse respeito, vai examinar todos os elementos desse Projeto; vai dar parecer
sobre todos os artigos, sobre a propo~i
ção inteira, e nessa oportunidade, entao,
a Comissão de Justiça se tiver elementos para mod!flcar o seu voto o modificará; do contrário, manterá o seu voto.
E aqui discutiremos o assunto, com novos argumentos, os quais da outra vez

nem puderam ser trazidos porque a matéria morreu na Comissão de constituição e Justiça; o Projeto foi arquivado,
porque o Parecer foi contrário. Ninguém pôde discutir, como V. Ex.a está
fazendo agora; antes de o Projeto ir à
comissão de Constituição e Justiça.
V. Ex." já o está discutindo, com base no
Parecer anterior. Nós, naquela ocasião,
nem pudemos discuti-lo porque o Parecer foi contrário, o Projeto foi arquivado. Há uma oportunidade, agora; que
um dê o seu ponto de vista; que cada
um discuta a matéria; que a Comissão
de Constituição e Justiça reveja ou não
o seu ponto de vista anterior, e vamos
para a frente para ver se é ou não possível aceitar esse dispositivo como legítimo para as eleições deste ano.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço, mais uma vez, o aparte com que
v. Ex." me honrou e lembro que me
ocupei apenas deste artigo; aos demais
não me referi. E esse artigo tem disposição idêntica ao que se insere neste
Projeto, cuja referência também é apenas para 1974.
E se a medida for boa, por que tem
que valer apenas para 1974? Deveria ser
uma norma permanente.
As mesmas razões, os mesmos argumentos se ajusta, como uma luva, à Proposição que acaba de ser apresentada.
Como vêem, Srs. Senadores, o MDB,
ao manifestar o seu desacordo a essa
medida, invoca não apenas razões de
interesse nacional, de seriedade, de elevação, de qualidade de nossas representações, mas uma razão política da maior
gravidade: a medida prejudicará ainda
mais o MDB. E aquela série de medidas
que tivemos de enfrentar em épocas
anteriores, vai-se repetir agora com esse
agravante: quando se falava em estabelecer novas medidas para eleições de
1974, especialmente de governadores,
esperávamos nós, que víamos a noticia,
que se cogitasse de algo sério. Assim
como existe uma verdade económica,
uma verdade cambial, uma verdade salarial, existe uma verdade política.
Se se vai travar uma eleição indireta,
como manda a Constituição, o normal
seria que, através de proposição adequada, se trouxesse emenda para que os
futuros governadores fossem eleitos, efetivamente, por via indireta, isto é, pelas
Assembléias Legislativas, saídas do voto
popular, por eleições a serem realizadas
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seu período eleitoral. Quando eleitas as
assembléias, a Constituição não dava aos
Deputados Estaduais a competência para eleger os governadores.
A grande reforma seria, se se quisesse eleição lndlreta - o MDB prefere
eleições dlretas - que a eleição fosse
verdadeiramente indireta: o povo elege
os Deputados à.s assembléias legislativas
e estas elegem os governadores. Esta seria a grande modificação que o País esperava daqueles que se apresentam como
os inovadores de uma nova abertura, de
um novo diálogo, em suma, de um desenvolvimento com Democracia.
Esta medida, além de pequena, além
de contrária ao Interesse nacional, representará mais um óbice à difícil luta
que vem sendo travada.
O Sr. Adalberto Sena - v. Ex.a me
concede um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer.
O Sr. Adalberto Sena - Eu não desejava entrar nesse debate, mesmo porque não sou jurista. Vou dar um aparte
em que vou desdobrar la minha posição de
membro da Mesa e a minha posição
de membro da Oposição. Não é verdade
- e peço permissão para fazer uma observação ao meu caro amigo Senador
Clodomlr Mllet - que o fato de a Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar contra o projeto exclua a sua
discussão neste Plenário. De fato, está
o Regimento a prescrever, nestes casos,
uma apreciação preliminar da constitucionalidade. Mas, o Projeto vem com
esse parecer e é submetido ao Plenário
e, submetido à discussão, ele pode, inclusive, ser recusado pelo Plenário após
essa discussão.
O Sr. Clodomir Milet - Permite V.
Ex.a um esclarecimento? Não houve discussão da constitucionalidade. É que a
Comissão de Constituição e Justiça é a
única a opinar em Projeto dessa natureza. Opinou sobre o mérito.
O Sr. Adalberto Sena - Sobre o mérito? Mas, mesmo assim ele deveria vir
a Plenário, não? Quando a Comissão de
Constituição e Justiça opina contra o
mérito o Projeto, não vem ao Plenário?
O Sr. Clodomir Milet - Quando o Projeto tem parecer contrário das comissões ele é arquivado; esse só teve de
uma, que foi a única.

O Sr. Adalberto Sena - Sim, mas ele
não teve a oportunidade de ser discutido na Comissão?
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex,a
tem razão. No debate, no Plenário, qualquer Senador poderia debatê-lo. Nós o
estamos debatendo, agora, com uma simples apresentação. Não é obrigatório o
debate, mas ele pode ser travado. Ninguém foi impedido de fazer o debate agora, como multo bem disse V. Ex.a
O Sr. Adalberto Sena - Como membro da Oposição - e peço desculpa, também, se há nisso alguma ofensa - parece-me que disse o, Senador Franco
Montoro que não apareceu nenhum fato
novo; peço licença para discordar de
S. Ex.a; houve um fato novo que é a
proximidade das eleições, e como sempre
acontece, nessas ocasiões, há o desejo de
se alterar a regra do jogo.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V. Ex.a Eu dizia fato novo confessável; V. Ex.a acrescentou um fato
delicado mas que, talvez, seja a explicação, porque não há efeito sem causa. Se
este projeto foi rejeitado, há pouco tempo, por unanimidade, e agora é apresentado às vésperas das eleições, alguma lntenção existe.
O Sr. Clodomir Milet - V. Ex.a me
permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Clodomir Milet - Lamento discordar do nobre Senador Adalberto
Sena. Não houve Intenção de se mudar
a regra do jogo, tanto que estamos conservando as mesmas regras das eleições
de 1970. Houve uma eleição em 1970 e
teremos uma eleição em 1974. Estamos
repetindo a regra do jogo, logo não está
havendo alteração.
O Sr. Adalberto Sena - V. Ex.a anunciou que, além dessas, há outras modificações.
O Sr. Clodomir Milet - Não. Não há
modificação. Não há regulamentação.
Estamos regulamentando as eleições
deste ano. Não há modificações maiores,
estamos apenas acrescentando alguma
coisa que talvez não tenha constado da
outra. Mas S. Ex.a mesmo já disse que
não tem nada a discordar quanto ao
resto. Uma das coisas que se acrescentou, ali, foi justamente aquele dispositivo do Estatuto do MDB, que não constava na outra ocasião; eu mesmo tomei
parte nisso, quando até pediram minha
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inconveniente. Como no Congresso vota
a Lei a Maioria, vamos discutir. A Comissão de Constituição e Justiça dará
seu ·parecer; se ela o mantiver então já
teremos contra nós esse parecer. Como
o projeto, mesmo aprovado no Senado,
ainda vai à Câmara, e, finalmente, ainda há a possibilidade de veto do Presidente da República, então temos toda
essa tramitação. Não há necessidade, a
priori, de se querer ver, na apresentação
do projeto, a Intenção tal ou qual para
prejudicar este ou aquele Partido. Nós
estamos, naturalmente, querendo regulamentar uma eleição; repetimos o que
estava na de 1970; se deu certo ou se
não deu, cada um vai dar a sua opinião.
E vamos votar uma Lei que, realmente,
satisfaça a todos e que nos permita uma
eleição séria, correta e honesta.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço,
com prazer, o nobre Colega.
O Sr. Nelson Carneiro - l!: para dizer
que a Lei de 1970, já foi uma Lei especial. A regra geral não é esta. E vamos
fazer outra Lei especial para uma exceção. De modo que o argumento do nobre
Sr. Senador Clodomir Milet não tem razão de ser. Se essa fosse a regra estabelecida na legislação eleitoral permanente teria razão S. Ex.a; mas essa já
é a repetição de uma exceção feita em
1970 e que não deve vigorar mais. E há
um fato novo - permita-me V. Ex.a: é
que o Senhor Presidente da República
mudou e o atual já anuncia o endereço
de um diálogo com as classes políticas.
Ora, esse diálogo não há de ser apenas
com a ARENA; há de ser com a classe
em geral, com a ARENA e com o MDB.
Não lhe interessa uma ARENA numerosa
e um MDB minguado. Nem ao Congresso interessa isso, nem a nenhum dos Srs.
Membros da ARENA. O que interessa à
classe política é que haja um relativo
equilíbrio entre as representações da
Maioria e da Minoria. Esse é o pensamento generalizado, não só dos quadros
do MDB como dos próprios quadros da
ARENA. De modo que Interpreto e volto
a interpretar como um projeto de natureza pessoal, com a largueza de espírito que caracteriza o Senador José Llndoso, capaz de emendar, corrigir e modificar os seus próprios pronunciamentos, como tantas vezes tem feito na Comissão de Constituição e Justiça, eu Interpreto como um projeto de Iniciativa

pessoal de S. Ex.a Tanto que não é nem
de iniciativa do Governo, nem de iniciativa da Liderança da ARENA.
O Sr. Clodomir Milet Ex.a um aparte? ·

Permite V.

O SR. FRANCO MONTORO - Estou
sendo advertido pela Mesa de que o meu
tempo está terminado. Mas ouço o aparte de V. Ex.a, com prazer.
O Sr. Clodomir Milet - Estou de
acordo com o nobre Senador Nelson Carneiro. Vamos começar o diálogo aqui,
MDB com ARENA; vamos dialogar sobre
esse ponto para ver o que melhor convém; cada um tem a sua opinião; por
que então, e.ssa discussão à-toa? Estou
frisando um ponto que é essencial. Há
um projeto apresentado e estou dizendo
que esse projeto traz um dispositivo que
é rep~tição de um outro - Lei especial
ou nao - e que foi aplicado em 1970.
S~ c<?nvém ou não a sua manutenção,
nos e que vamos decidir. Cada um dê
a sua opinião sem que haja, absolutamente, o propósito de melindrar este
ou aquele, com as opiniões que cada
qual possa emitir.
O SR. FRANCO ~IONTORO - Agradeço, Sr. Presidente, a contribuição dos
nobres Srs. Senadores a este primeiro
debate que se trava sobre a inovação
proposta. Os aspectos que apresentamos
foram sintetizados nos argumentos de
que o aumento prejudicará a qualidade
dos candidatos. Objetivamente, prejudicará o MDB na sua difícil missão. Nós
temos enfrentado, de ano para ano, de
eleição para eleição ...
O Sr. José Sarney - V. Ex.a. me permite, Senador Franco Montoro, só para
terminar, um pequeno aparte?
O SR. FRANCO MONTORO não.

Pois

O Sr. José Sarney - V. Ex.a não insista no nosso interesse em prejudicar o
MDB. Não há esse Intento nem esse ponto de vista no nosso Partido, nem em
ninguém neste País. E estamos muito
consci!entes daquela frase do Nabuco, sobre a Primeira Câmara da Conc111ação:
"Nada pior para a política do que uma
Câmara unânime." Nós queremos o MDB
forte e ponderado.
O SR. FRANCO MONTORO - Folgo
em ouvir as palavras e as subescrevo com
satisfação. É exatamente Isto que dese-
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equitativas, proporcionalmente equilibradas, para que se realize aqui uma coisa semelhante àquilo que acontece nos
Estados Unidos e na Inglaterra, onde
os Partidos disputam as eleições e se revezam na responsab!l!dade do Poder, e
não o exemplo dos paises totalitárlcs,
como por exemplo a Rússia ou a China,
ou outros exemplos como, inclusive, o
do México, em que existe praticamente
um Partido único e depois alguns pequenos Partidos para coonestar uma aparente Democracia. Esta é a grande opção
que temos diante de nós. O MDB, por
meu intermédio, manif•esta a sua desaprovação à medida e pede a atenção
dos Srs. Senadores para os aspectos negativos dessa inovação que se tenta introduzir em nossa legislação. Era o que
eu tinha a dioor, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTISSIMO
SENHOR PRESIDENTE EMTLIO GARRASTAZU M~DICI, NO ATO DA TRANSMISSÃO DO
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, DIA 15 DE MARÇO DE 1974, QUE
SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N.0 14/74, DE AUTORIA DO SR.
PETRôNIO PORTELLA.
"Como ninguém governa só, volto o
pensamento, nesta hora, para· o alto colégio de estadistas e administradores,
ilustres entre os mais !lustl'es, que em
torno de mim se congregaram, como
Ministros de Estado, durante o período
em que tive a honra, que não procurei,
mas que sumamente me desvanece de
ser, como Chefe do Governo, o primeiro servidor da Nação.
Pelo talento e pelo valor moral, pela
inexcedível capacidade revelada no dedo seu órgão, pela incompaComparecem mais os Srs. Sena- sempenho
rável
energia
e operosidade com que se
dores:
devotaram ao exercício dos seus cargos,
José Guiomard - Fausto Castelo- pela intransigência f!delidad•e aos deveres da relevante função, que lhes foi
Branco - Waldemar Alcântara Domício Gondim - Milton Cabral c-ometida, pela exata inteligência do in- João Cleofas - Wilson Campos teresse coletivo, pela abnegação e espí- Luiz Cavalcante - Teotónio Vi- rito público de que, em todos os molela - Leandro Maciel - Benedito mentos, deram o mais eloqüente dos
Ferreira - Accioly Filho - Octávio exemplos -, esses admiráveis homens
públicos não somente conferiram lustre
Cesário.
ao meu governo, como, sobretudo, engrandeceram o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paul() Torres) Esgotado o tempo destinado ao ExpediAo manifestar-lhes, em meu nome e
ente, vai passar à
em nome do País, a que tão fielmente
serviram, o mais profundo reconheciORDEM DO DIA
mento, não esquece a minha gratidão
aqueles que, junto a mim, no Palácio do
Item 1
Planalto, viveram com dedicação, austefinura e lucidez, o dia-a-dia do
Votação, em turno único, do Re- ridade,
Governo,
com o qual, em clima de inalquerimento n. 0 14, de 1974, de auto- terável cordialidade,
se mantiveram semria do Senhor Senador Petrônio Por- pre, quer nos propósitos,
quer no comtella, requerendo transcrição nos promisso, completamente id•entiflcados.
Anais do Senado dos discursos proAs Forças Armadas desejo render,
feridos pelos Excelentíssimos Senhores Presid•ente Emilio Garrastazu também, imperativa e justa homenagem
Médici e Ernesto Geisel, no ato de pela maneira eficaz, patriótica e destransmissão do Governo da Repú- prendida como se houveram no desemblica Federativa do Bras!l, dia 15 de penho da sua missão constitucional.
março de 1974.
Seja pela garantia prestada aos poderes constituídos, à Lei e à ordem, seja
Em votação o requerimento.
pela participação direta e vigorosa em
Os Srs. Senadores que o aprovam per- programas administrativos da maior
transcendência, às corporações m!l!tamaneçam s•entados. (Pausa.)
res, fiéis à sua vocação, contribuíram, de
Está aprovado.
forma decisiva, para a s·egurança, deAprovado o requerimento, será feita senvolvimento e tranqü!l!dade que imperam no Pais.
a transcrição solicitada.
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da administração, dos primeiros aos mais
altos degraus da hierarquia, porquanto,
a todo o tempo e em todo o lugar, os servidores públicos acudiram, modelarmente, com presteza e proficiência, ao chamado para o cumprimento das missões,
:planos e programas governamentais.
A grande e generosa família nacional,
nobre e compre•enslva, atlva e valorosa,
-entusiasta e empreendedora, quero, mais
uma vez, creditar parte capital do merecimento pela obra realizada em co:mum, por governantes e governadores,
durante o período presidencial que hoje termina. Não tosse, na realidade, os
recursos humanos com que contamos,
recursos em que reside o que de mais
:precioso possui o Brasil, recursos cuja
qualidade está em pleno desenvolvhnento, não se teriam alcançado, nas condições que a história administrativa assinala, os objetlvos que comandaram,
nestes últimos anos, a ação do pode1·
:pú.blico.
Cada país, pela singularidade dos traços que lhe desenham a fisionomia, é um
ser político distinto e inconfundível.
Cumpre, pois, à soetedade política b.u?car para os seus problemas, no exerc1c1o
do direito de autodeterminação, as solU!<Ões Indicadas pelo seu peculiar interesse, assim no plano econômico, como
na órbita social, assim no terreno cultural, como na esfera política.
A cada povo se reconhece, por Isso
mesmo, dentro da tradição e da cultura
ocidentais, o arbítrio, sob o Império da
vontade social preponderante, os própri-os caminhos para prover. A sua maneira. e em obediência aos valores que
lhe plasmam a individualidade, ao bemestar e à felicidade coletiva.
Dessa prerrogativa se utiliza, superiormente, com imaginação e espírito criador, o regime vigente para_ fazer com que
predomine a sua concepçao do bem comum, allc•erçada na prosperidade, na
justiça social, na modernização da sociedade, na quebra do círculo vicioso do
subdesenvolvimento humano, na ordem,
na segurança, na unidade e na coesão
nacionais.
Do homem se diz, com profundidade
não estreme de paradoxo, que somente
nasce de modo completo quando morre.
Isto porque é morrendo que o ser humano acaba de se realizar, fixando, de
forma definitiva, a sua feição exlstoen-

ela!. Dos governos, semelhantemente, se
pode dizer que nascem por completo
quando terminam, porque é terminando que assumem, por Igual, a sua feição definitiva.
·
Neste instante, pois, em que se exaure o meu mandato, nasce por completo,
na sua perspectiva temporal, o goven1o
que presidi, porquanto, aqui e agora, se
encerra o ato derradeiro da missão que
me foi Incumbida. Nasce por Inteiro exatamente no momento, para mim culminante, da transmissão do cargo de Presidente da República ao meu ilustre suc,essor, General Ernesto Geisel.
Rico de significado, o fato histórico
que ora se desdobra constitui reafirmação solene e incontestável do caráter
Impessoal do regime e de sua fidelidade
aos princípios que lhe reg>em o funcionamento. Reflete este ato, de um lado,
a plena estabilidade reinante no País
- estabilidade em que se funda o seu
excepcional progresso sócio-econômlco bem como traduz, de outra parte, o apoio
maciço do povo brasileiro à filosofia social e política da ordem revolucionária.
Escolhido, em pleito livre e democrático, sob clima de absoluta tranqüllldade, pelo sufrágio da imensa maioria dos
representantes do povo brasileiro, para
guardião supremo dos ideais da Revolução de Março, o novo chefe do governo
possui todas as condições para desincumblr-se cabalmente da missão que,
em boa hora, debaixo do consenso geral da Nação, lhe foi atribuída.
Na fidelidade do Presidente Ernesto
Geisel aos valores que informaram a decisão política de 31 de março, no seu
porte de estadista, no seu profundo conhecimento dos problemas nacionais, na
sua envergadura ética e intelectual. Na
pureza dos seus princípios e na intransigência com que os observa, nas suas
qualidades de administrador e nas suas
virtudes de homem de ação, em tudo isso se funda a justificada simpatia e confiança com que o Brasil recebe a sua
investidura na chefia do governo.
Animado desta mesma confiança e
dessa mesma simpatia é que lhe transmito, de coração aberto e pleno de otlmismo, o cargo de Presidente da República, em cujo exercício saberá manter
o Brasil no rumo da grand•eza a que está
destinado. Saberá, sobretudo, o General
Ernesto Geisel, na magistratura suprema
da Nação, com a sua peculiar acuidade,
patriotismo e prudência, não só prosse-
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já que, no governo dos povos, como é
curial, não há objetivos definitivos e invariáveis. Saberá, dessa maneira, enfrentar os problemas suscitados por fatos
sacias essencialmente novos, resultantes
da velocidade com que, em nossa época
- já den~minada, com propriedade, d"l
segundo Seculo XX - evolui a comunidade humana. Saberá, em suma, realizar, em benefício do País, tudo o que
for requerido pela felicidade do seu povo.
Senbor Presidente Ernesto Geisel: que
Deus proteja Vossa Excelência e o seu
Governo."

DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTISSIMO
SENHOR PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, NO
ATO DA TRANSMISSÃO DO GOVERNO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DIA
15 DE MARÇO DE 1974, QUE SE PUBLICA
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N.0
14/74, DE AUTORIA DO SR. PETRÕNIO
PORTELLA.
"Ao receber das mãos dignas de v. Ex.a.
a faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado, não só pela Insigne distinção
que me é conferida, de exercer a suprema
magistratura da Nação, mas ainda por
me caber prosseguir a notável obra de
governo que V. Ex. 8 , com aplauso geral
dos brasileiros, vem de realizar nestes
últimos quatro anos.
A Nação ganhou Inabalável confiança
em si mesma, avançando a largos passos
para seu grande destino que nada mais
deterá. A Integração territorial, velho
sonho intermitente de séculos, afirmouse definitivamente através de milhares
de qullõmetros de estradas que rasgaram
a hinterlándia quase deserta e demandaram, afoitas, os confins mais longínquos
da Pátria. Laços mais fortes de Integração social, objetlvando aplainar desníveis
regionais e injustas disparidades entre
grupos sociais diversos, reforçam cada
dia mais a solidariedade nacional, das
cidades aos campos, desde o Amapá ao
Chui e das barreiras atlânticas ao vasto arco fronteiriço do interior distante.
Um projeto nacional de grandeza para
a Pátria, allcerçado no binómio Indissolúvel do desenvolvimento e da segurança,
empolga, em todos os quadrantes, a alma
popular e estimula a realizações cada vez
mais admiráveis, mesmo à custa de sacrifícios maiores. Um sopro de modernl-

zação e dinamismo anima arrebatador o
povo brasileiro, certo este de que superará, por seu esforço próprio, incansável,
por. seu patriotismo multas vezes comprovado e pelo trabalho dignificante e
germinador, os desafios da hora presente, as Insatisfações que ainda o assaltam,
as frustrações que ainda restam do passado.
E a Nação, fiel sempre a quaisquer
compromissos voluntariamente assumidos na esfera internacional, d-á-se bem
conta de suas responsabilidades, acrescidas no contexto mundial- e nunca as
frustrará.
Eis a tônica que trouxe ao Pais a Revolução de 64, que breve completará um
decênio criador e que se não esvaiu em
promessas vãs, antes demonstrou, com
realidades e com números, a que velo
realmente, através da obra fecunda que
ora ostenta aos olhos todos do mundo.
Natural é, portanto, que ela, dramaticamente nascida, como tinha de ser, de um
dlssenso dilacelador e profundo, enfune
agora velas de esperança a um futuro,
mais promissor ainda, de generoso consenso nacional em tomo do decidido e
magnífico propósito da criação de um
Estado, próspero, soberano e justo - o
Brasil de nossos filhos. O Brasil de nossos netos.
Na dlreção suprema do Pais, V. Ex.a.,
cuja estatura de governante sereno e
firme, em sintonia sempre com os anseios populares, ora se incorpora em traços definitivos singulares à História de
nossa Pátria, bem como os presidentes
revolucionários que o antecederam. Castello Branco na sua exemplaridade austera de estadista, Costa e Silva no seu
autêntico perfll de líder humano, resoluto e bom lançaram as bases sólidas
desta renovação nacional, que é realmente obra ingente e dignificante, de
nosso povo, mas também é, substancialmente, Inspiração demlúrglca dos três
grandes líderes revolucionários, que tão
bem souberam encarnar, em sucessão, o
ideárlo todo, mais ou menos indefinido,
antes da Revolução de 64.
Que este, nas reservas genuínas de sua
vidência e energia, para levar avante esse
legado superior de consciência cívica e de
pragmatismo criador, para o bem de nossa Pátria e bem-estar de nosso povo.
Que este, nas reservas genuínas de sua
robusta fé patriótica, encontre ânimo
cada vez maior para enfrentar os duros
embates que nunca faltarão, nesta luta
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esperamos legar às. gerações futuras.
E. que, entre governo e povo, na comunhão sempre renovada de confiança recíproca, construída na verdade e na franqueza, se forje a mais perfeita sintonia
do sentir, do pensar e do querer. Essencial à plena concretização de nossos alevantados ideais comuns de brasileiros".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n.0 24, de
1972, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regulamenta disposição constante do art. 153, § 12, da
Emenda Constitucional n.o 1, e dá
outras providências, tendo Parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça, contrário.
O presente projeto foi incluído na Ordem do Dia em 5 de dezembro de 1973,
sem parecer, tendo em vista requerimento do Sr. Senador Nelson Carneiro, de
acordo com o disposto no art. 196, I,
combinado com o art. 280 do Regimento
Interno.
A Comissão de Constituição e Justiça,
chamada a se pronunciar, emitiu parecer
oral contrário à matéria que, a seguir,
teve a discussão adiada para esta data,
a requerimento do Sr. Senador Nelson
Carneiro.
Sobre a mesa, emenda que vai ser Ilda
pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA N.0 1 (De Plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n. 0 24, de
1972.
§ 2.0 do art. 1.0 :
Onde se lê:
"seis horas contadas da prisão ou detenção",
Leia-se:
"oito horas contadas da prisão ou detenção".
Sala das Sessões, 20 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para justificação oral da
emenda.

O SR. NELSON CARNEIRO - (Sem re-

visão do orador.) Sr. Presidente, (!Orno V.
Ex." referiu, este Projeto teve parecer
oral, no último dia da Sessão Legislativa do ano passado. O nobre Senador Eurico Rezende manifestou-se contra a
proposição. Não chegou ela ao exame do
Plenário da Comissão de c-onstituição e
Justiça, não foi ali discutida e examinada, de modo a que todos os membros daquele órgão pudessem trazer a sua contribuição no aperfeiçoamento do Projeto
em apreço. Tão certo é que nenhum de
nós faz uma Lei. Cada um de nós faz
uma proposta, sugere uma proposição.
Ao embate das Comissões e do Plenário,
o Projeto pode até merecer a aprovação,
depois de escolmados os excessos ou corrigidas as imperfeições. Daí porque, com
o objetivo de que esse projeto, que não
foi ainda examinado pelo Plenário da
Comissão de Constituição e Justiça, volte
a ela, apresentei a Emenda que acaba de
ser lida pelo nobre Senador Geraldo Mesquita, porque um dos textos mais importantes dos direitos e garantias individuais, inscrito na Constituição, art. 153,
§ 12, diz:
"A :prisão ou detenção de qualquer
pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal."
Sr. Presidente, este texto nunca foi
regulamentado. Vem da Constituição de
1946, foi reproduzido na de 1967 e vigora na de 1969. Para regulamentar esse
dispositivo, com maior ou menor amplitude, porque isso não depende do autor
da proposição mas do consenso do Plenário da Comissão, é que apresento a Emenda. Assim, a Comissão de constituição e
Justiça terá oportunidade de, pela primeira vez, em reunião plenária, examinar
as razões a favor e contra o Projeto em
apreço.
Confio, Sr. Presidente, em que a proposta, que vem preencher uma lacuna que é uma Lei Complementar praticamente, é a interpretação de um texto,
atê hoje não apl!cacto, porque não foi regulamentado- encontrará, na Comissão
e no Plenário da Casa, a devida acolhida. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em discussão, o Projeto e a .Emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-los, encerra r e i a discussão.
(Pausa.)

Está encerrada.
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em virtude da emenda de Plenário.
Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia .
Concedo a palavra, ao nobre Senador
José Llndoso, como Líder.
O SR. JOSÉ LINDOSO - (Como líder.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ontem a Casa assistiu à
primeira investida da Oposição contra
o Projeto que estabelece normas sobre
a realização das eleições de 1974, e dá
outras providências.
É verdade que a proposição ainda não
tinha sido apresentada à Mesa e já a
Oposição, através de um de seus arautos, aqui neste Plenário, de clava em
?Unho, erguia-se contra a mesma.
Ouvi, ontem, os argumentos do nobre
Senador de São Paulo e a contra-argumentação do nobre Senador pelo pequeno e grande Estado do Espírito Santo, o líder Eurico Rezende.
Hoje, São Paulo emedebista, pela palavra do Sr. Senador Franco Montoro,
investido, .agora, das prevrogativas de
Liderança, através da outorga expressa
que lhe concedeu o nobre líder, Senador
pelo Estado do Rio de Janeiro, Almirante
Amaral Peixoto, volta a atacar o referido Projeto de Lei tentando em vão,
diremos logo, apresentar um punhado
de argumentos que não sabemos bem
onde se situa, porque não se situa nem
;no tempo nem no espaço, tal a sua
·fluidez de bolha de sabão, mas, não de
·argumento cuida S. Ex.a, pois sabe lhe
·faltar, porém tenta criar, Isto sim, um
·clima passional contrário ao disposltl vo
·contido no art. s.o do Projeto que nos
·honramos em oferecer ao estudo do
•IJongresso.
Sr. Presidente, este Projeto tem o res'Paldo da nossa Liderança, traduzindo
'O pensar do Partido majoritário para
·que seja democraticamente debatido,
apreciado, emendado e, se aprovado nas
duas Casas que constituem o Congresso
Nacional, convertido em Lei pela sanção do Senhor Presidente da República.
De forma que aceitamos a discussão
e o debate, e o fazemos com certa alegria, porque teremos o ensejo de mos:trar que tal proposição, oriunda dos
estudos e dos cuidados da Liderança da
Maioria, está marcada por preocupação
de grandeza, inclusive uma preocupação de defesa de minorias partidárias

que estão ameaçadas de serem esmagadas por interesses de maiorias eventuais
nos Diretórios, como acontece no Estado
da Guanabara, de domínio majoritário
do MDB, tendo, na chefia do Governo o
Sr. Chagas Freitas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que não se faça o varejo das idéias,
aviltando a magnitude da Política; é
preciso que se coloquem no debate as
linhas maiores do pensamento e da evolução que a Sociologia e a Arte Política
estão construindo neste País para atender às necessidades de se criar instrumentos válidos que venham a cooperar
no desenvolvimento. Por isto mesmo é
que, a partir de 1964, a Revolução de
Março se preocupou em dar uma dimensão nova e de austeridade aos Partidos Políticos, e uma das primelra.s
medidas adotadas, embora Isso significasse o sangrar corações de muitos partidários foi a eliminação da dança das
sublegendas com o estabelecimento
compulsório do bipartidarismo, no sentido de se alcançar, com nível de dignidade, apoio estável e ordenado ao
Governo, resultante do Partido que estivesse no poder, e estabelecer, por outro
lado, ação ordenada e responsável para
a Oposição, no sentido de que se faça
sentir sem a necessidade dos conchavas
no submundo dos entendimentos nem
sempre banhados pelo sol do civismo. E
eis que tivemos a elaboração de um
Projeto político que se vem desenvolvendo harmonicamente. Agora, o Partido político não é uma aventura de
qualquer descontente, porque é uma
determinação cívica dos grupos que desejam participar com responsabilidade
na vida da Nação. Em decorrência dessa
nova ótica, o Partido se erigiu em categoria de ente jurídico-constitucional,
guindou-se, portanto, às alturas e ao
nível do Direito Constitucional porque a
sua estrutura, os princípios Informadores foram esculpidos no art. 152 da
Carta Magna fi são, portanto, instrumentos de participação da vida pública,
Instrumentos imprescindíveis de colaboração no exercício dos anseios políticos e na tradução e interpretação do
sentir do povo, no desejo e no propósito
de se erigir a Nação brasileira em respeitável potência, o que é o desafio
maior da nossa geração.
Atento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a essa dimensão de grandeza, que
nem sempre é per,ceblda por aque1es
que fazem o varejo da politica, nós que-
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eleições, sem que isto constitua mudança
de jogo, o estabelecimento de uma lei
reguladora do processo eleitoral, que
ocorre sempre no último trimestre. Assim foi em 1964, em 1970 e 1972 para as
eleições municipais, e assim será em
1974, por iniciativa do Senado através
da proposição que ora oferecemos. à
consideração deste Plenário, para que
seja estudada, refletida, melhorada,
aperfeiçoada como já dissemos, e transformada em norma ordenadora do pleito
que se vai verificar em outubro e novembro deste ano.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mas
o que se argúi contra este Projeto de
Lei? Argúi-se, e busco sumariar alguma
coisa, do nada que ficou, dançando, pela
palavra oposicionista, no Plenário do
Senado, argúi-se que há fatos que comprovam uma série de medidas do Partido majoritário para pressionar e não
deixar desenvolver-se o Partido da Oposição. Usou-se a expressão "expediente"
da Maioria, o que repelimos, pois, se
não somos graciosamente arquitetos dos
interesses do MDB, porque nos cumpre
cuidar dos interesses da Nação, porque
somos em última análise governo, não
usamos o vulgar expediente para estourar a Minoria, cuja sobrevivência consideramos vital para a Democracia.
Mas, Sr. Presidente onde estão tais
fatos estranguladores da Oposição? A
Revolução - da qual estamos comemorando o 10.0 aniversário - em 1964,
aglutinando cerca de'14 legendas, teve a
necessidade de adotar o instituto da
sublegenda para o Senado na primeira
eleição e disputamo-la com sublegenda
tanto ARENA como MDB. A Oposição,
aflita com a carência de apoio popular,
argüiu que a sublegenda para o Senado
criava condições desfavoráveis para a
sua participação no pleito e a sangrava
na pugna eleitoral majoritária. Eliminou-se a sublegenda do Senado para
atender as aspirações não só da nobre
Oposição, eliminou-se porque há uma
determinação ética do 01:lverno Revolucionário que se cobre ·e se iliba de um
·espírito de civismo, eliminou-se no propósito de aperfeiçoamento do instrumental político-partidário.
Onde estão, portanto, os fatos argüidos
contra o Governo e o seu Partido majoritário, sustentador da Revolução,
responsável consciente pelas suas deliberações político-partidárias contra a

Oposição? Onde estão estes fatos, se,
efetivamente, demonstramos o contrário,
se estamos apresentando aqu1lo que
desmente flagrantemente os argumentos
da aflita Oposição? É inqüestionável que,
se a ARENA sobrepusesse os seus interesses aos da Nação, ainda sobreviveria
a sublegenda para o Senado, resolvendo
dolorosos problemas internos do nosso
Partido em face de sua impressionante
grandeza, como decorrência de haver
aglutinado Partidos diversos, fenômeno
que também ocorreu com o MDB.
Fala-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que rejeitamos, no ano passado, um
Projeto de autoria do nobre Senador
Vasconcelos Torres. O Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, a quem cabia regimentalmente o
estudo do seu mérito e conveniência foi
o Sr. Senador Osires Teixeira. Tal Projeto, naquela altura, na Comissão de
Constituição e Justiça foi declarado inconveniente e subscrevemos que o Projeto, tal como se apresentara, era inconveniente ao processo político, representava fração de um assunto que seria
objeto, no início, deste trimestre à
reabertura dos trabalhos legislativos, de
Lei geral reguladora dos pleitos, como
de praxe se vem fazendo no Brasil.
Naquela altura era oferecido a destempo.
Então, não há, absolutamente, porque
corar diante de uma atitude de bom
senso, quando a política se faz à luz
da oportunidade, dentro do dinamismo
dos fatos sociais e nas perspectivas de
atender às necessidades dos Partidos e
do Congresso. Ontem, fora rejeitada a
idéia porque deveria ser completada por
outras normas de caráter geral. Hoje,
se Impõe porque se cuida dessas normas
e a dinâmica da política aconselha-nos
o caminho apontado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
eminente Líder da Oposição diz que o
Projeto, inserindo dispositivo que autoriza os Partidos a inscreverem até o
triplo do número de vagas para candidatos que o Tribunal Regional Eleitoral
apurar, de acordo com a Lei, para a
disputa da eleição, diz, repetimos, que
Isso vai desqualificar pelo grande
.n:úmero de candidatos, o elenco dos
disputantes. Sr. Presidente e Srs. Senadores, como é difícil ser coerente
quando se está tangido simplesmente
pelo desejo de ser contra, sem a meditação, sem a reflexão sobre a grandeza
do propósito que agasalha uma proposição como esta.
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Sr. Presidente, há sempre uma grande
MDB, no paradoxo dos que não raciona- distância entre os fatos e os atas e o
lizam o trabalho político. Vejamos que MDB confirma aqui que a teoria é dla Oposição, no seu Programa, editado ~erente da prática.
oficialmente pelo Partido, inseriu como
Ora, Sr. Presidente, nós não estamos
um dos postulados o direito de particidesapercebidos de que existem minorias
pações:
em nossos Partidos. E, aqui, está neste
"Não basta reconhecer aos membros jornal de 20 de março de 1974, Jornal
da comunidade o direito de receber de Brasília, e nós só vamos relatar este
os ben-efícios sociais. Na medida em fato, sem Incorrer em falta ética porque
que queira respeitar a dignidade pes- se tornou público. Foi pensando tamsoal de cada homem, é preciso re- bém nessa minoria, que no MDB se senconhecer e assegurar seu direito de te esmagada, que queremos, democratiparticipar ativamente na solução dos camente, abrir o leque das possib!llüaproblemas qu•e lhes dizem respeito. does de sua participação. Diz o jornal,
Neste sentido, a substituição do pa- num depoimento de autênticos minoriternalismo pela participação é um tários e à margem que começam a lutar
imperativo na moderna política so- pela sobrevivência, o seguinte:
cial."
CASO CARIOCA
("Programa do Movimento Democrático Brasileiro", Edição de 1972,
"Atuaremos fora e dentro do Conpág. 27.)
gresso", disse Furtado.
Vale o preceito de participação, para
Trata-se do Sr. Deputado Alencar Furo dinâmico Senador de São Paulo, que tado, da Oposição na Câmara, legenda
se enfarta de votos usando a técnica do MDB.
de levantar perspectivas de favores na
Previdência Social da tribuna do Senado,
"Os "autênticos" estão preocupados
nem sempre viáveis, mas de bom resulcom suas reeleições - embora a
tado eleitoreiro. Va1e realmente a pargrande maioria seja considerada
tranqüila - e em aumentar o núticipação, mas essa participação defendida pelo Senador por São Paulo é simmero de s•eus representantes na Câmara e nas Assembléias Legislativas.
plesmente a do voto, para que ele, panFreitas Diniz considera a ampliação
tagruellcamente - como diz o nobre
difícil, porque os "autênticos" _lutaSenador p•elo Espírito Santo - se ingurg!te de espetacular votação. Mas, nerão contra a ARENA e a direçao do
ga ele ao pov·o de São Paulo, nega ele,
MDB."
agora o que é mais grave, em nome do
Aí está um erro de ética do Deputado
MDB 'ao povo brasileiro o direito, atra- pelo
Maranhão, Sr. Freitas Diniz. Ele
vés de seus cidadãos, de participar atl- não luta
contra a ARENA; ele luta conva •e diretamente do processo partidá- tra o predomínio
MDB que
rio porque isso, essa partl.cipação, é des- nega a possibilidadedodopróprio
triplo, para não
qu~l!flcadora dos elencos de candidatos dar vez possivelmente, a muitos daqueno seu entender. São bons, são cidadãos, les
que com o sonho de moços, queiram
têm civismo têm grandeza quando vo- participar
do processo político, criantam. Não podem ter grandeza, se des- do condições
para o robustecimento do
qual!flcam devem ser levados - quem seu Pártid·O, mas
não atentando, quem
sabe? - para uma delegacia policial, sabe às normas conveniências
da direse desejam, se lhes desperta n<! cora- ção partidária.
ção ou se lhe ilumina a consciencla o
Como exemplo, Diniz citou "o caso da
anseio de tomar parte ativa no prél!o
eleitoral como candidato. Onde está, porGuanabara, onde os "autênticos" são
tanto esta Democracia apregoada aos
apenas dois - JG de Araújo Jorge
quatro ventos pela Oposição? Onde se
e Lysâneas Maciel -, e sofrem todo
esconde portanto, este desejo firme de
tipo de pressão do MDB carioca, liconfirmar pela prát!.ca o que está no
derado pelo Governador Chagas.
Programa do MDB? E depois, na superFreitas. Segundo Dlniz, a censura à
Imprensa e o controle por Chagas
f!clalldade de quem quer falar por !alar na busca da notoriedade da ImprenFreitas de importante parcela dos
sa,' se lncrepa ao Partido majoritário
jornais da Guanabara, fazem com
propósitos de estrangulamento da Opoque o nome de Maciel e seus pronunciamentos jamais sejam publisição.
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de aparecer na programação gratuita pela televisão pelo próprio dirctório emedebista carioca, o que provavelmente voltará a ocorrer. Assim, a reeleição de Maciel fica dific!l, e os "autênticos" estão dispostos
a participar ativamente cte sua campanha, de todas as formas."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou forçado a trazer fatos divulgados na Imprensa para mostrar como ·estamos animados, no Projeto de Lei, a abrir o leque
para o nosso Partido e para o Partido
da Oposição, possibllltando, dentro do
bipartldarismo, que se agasalhem correntes de opinião que por vezes divergem
em est!lo, mas, que no final, convergem
para o sentido de servir à Pátria e à
Democracia.
Mas voltemos, Sr. Presidente, a uma
reflexão tranqülla, aos textos da Lei, para verificar se procedem os argumentos
que a Oposição, através do Senador de
São Paulo, formula contra o Projeto.
Queremos espancar com os fatos, com os
textos de Lei, os "expedientes", a conjura
que o assustado líder vê por parte da
ARENA e provar-lhe que não nos move
mesquinho propósito, pois de expedientes
não cuidamos, porque a nossa imaginação está a serviço sempre dos altos desígnios do Pais.
Como esvaziar o MDB se temos uma
disciplina partidária a cumprir? Como
esvaziar o MDB se temos que enfrentar
Lei que defende a ética partidária e que
oceanicamente protege o MDB?
Diz a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei n.0 5. 632, de 21 de julho de
1971, art. 67, § 3.o:
"Desligado de um Partido e filiado
a outro, o eleitor só poderá candidatar-se a cargo eletivo após o decurso do prazo de dois (2) anos da
data da nova filiação."
Se alguém do MDB, a esta altura, face
à perspectiva que o Projeto oferece com
o triplo de vagas quisesse participar,
pela legenda da ARENA, desligando-se
do MDB, estaria legalmente Impedido de
fazê-lo, porque há uma coluna legal de
dois anos a Impedir a sua inscrição e
participação ...
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.n me
concede um aparte?

O SR. JOS~l: LINDOSO - Fico a dever
o aparte a V. Ex.a, logo que termine
meu argumento.
Esse preceito· não foi votado para
beneficiar o Partido do G<Jvemo. Esse
parágrafo, violentamente restritivo, foi
votado em favor do MDB. :É evidente. E
onde há série de medidas contra a Oposição? Quero comprovar que o caso do
Líder de São Paulo é de simples pavor,
de um pavor pueril, que torce a verdade,
que ·esquece o conjunto, para, passionalmente, tentar armar efeitos na opinião
pública.
Sr. Presidente, Srs. Sena;dores, além
do preceito constitucional que disciplina
a questão do domicílio eleitoral, além do
preceito que determina a hibernação
política por dois anos, ora citada, temos
ainda, o instituto de filiação paridária,
para Deputados Federais e Estaduais e
Senadores. Verificamos que a Lei n. 0
5. 782, de 6 de junho de 1972, estabelece,
no seu art. 1.0 , o prazo de 12 meses de
filiação partidária para candidatos a
cargos eletlvos nos Parlamentos. Estamos
votando uma Lei, no correr de março
e abril. Como, então, vamos ter oportunidade de receber elementos do MDB,
se pela filiação partidária, também não
podemos Inscrevê-los para disputa eleitoral? Vemos, assim, numa série de argumentos de ordem legal, objet!vos, tranqüllos, que comprovam a Improcedência
do que argúi o Sr. Senador por São
Paulo. Ele quis teatralmente armar um
clima de dramatlcldade e eis que demostramos à saciedade que a ARENA,
como força majoritária e com vista e
preservação do equilíbrio democrático,
temos, isto sim, defendido o MDB. Há
portanto, no caso duas hipóteses: ou
S. Ex.a quer ser simplesmente do contra,
ou está tomado de susto, de pavor, vendo
fantasmas onde não existe absolutamente nenhum. Ele está tomado de medo,
pensando que a ARENA deseja utilizar
os seus Inscritos, e o medo que desorienta e obnub!la o raciocínio, o leva a
Injuriar seus partidários. E, pensando
assim, toma atitude de desapreço a parcela modesta, mas que nos merece o
maior respel to do povo brasileiro que
adota a legenda do MDB.
Ouço V. Ex.a, nobre Senador Nelson
Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Meu objetlvo,
ao apartear V. Ex.", é dizer que as divergências internas do Movimento De-
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antecipar-se a V. Ex.", ao Incluir o texto
da Lei nos seus estatutos, aprovados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, em que assegura a todos os atuais Integrantes das
Bancadas Federais e Estaduais o direito
à reeleição. Também é de dever fazer
justiça ao Governador Chagas Freitas,
no que diz respeito a censura à Imprensa: o Governador da Guanabara
não exerce censura à Imprensa. A censura é da Polícia Federal. Ela é que a
exerce. Finalmente, também nós conhecemos os textos da fidelidade partidária
e fomos até, na votação e discussão,
contra muitos desses dispositivos. Agora,
o Senador Franco Montoro - se me
permite que fale em seu nome - também não tinha receio de que alguém do
MDB pudesse aparecer eomo candidato
pela ARENA, porque sabe que é impossível, em face à Lei vigente. Nesse ponto, acho que V. Ex." labora em equívoco.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V.
Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Honra-me o
aparte de V. Ex.", nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende - Meu caro Colega, tenho a impressão de que, ou está
h_a vendo falta de ótica política, ou entao passlonalismo exagerado do eminente Senador Franco Montoro, agora
acolitado pelo ilustre representante da
Guanabara. Todos nós sabemos - isto é
elementar - que a ordem social gera a
ordem jurídica. Há uma relação de causa
e efeito. O MDB e a ARENA vêm pregando, por todo o País, a necessidade da
Incorporação de novos recursos humanos
nas campanhas eleitorais. O fato social
d!largou-se, cresceu, ampliou-se; vale
dizer, no caso específico, aumentou o
número de brasileiros desejosos de se
candidatarem aos cargos eletivos. O Pais
está em crescimento. A Nação ouviu a
convocação dos dois Partidos, que, aliás,
tem sido também pregação constante da
Revolução Brasileira. Chegou-se, então,
à conclusão de que a oportunidade numérica que se proporciona agora é multo
pequena, insuficiente para captar o
número de candidatos, que vai crescer.
Então, não compreendo por que o MDB
está contra a maior participação de brasileiros na vida pública. É estranho, paradoxal - chega até a ser Irónico - o
MDB se colocar numa posição em que
procura cassar brasileiros, no seu direito
de galgar as chapas eleitorais. Isto é
uma programação antidemocrática. Isto
é um garroteamento das novas vocações

brasilel~as

que estão despertando. Se o
MDB nao tem matéria-prima para preencher as molduras das chapas, é um
·problema falimentar do Partido. A
ARENA conta com correligionários que
querem ter o direito que tiveram o Sr.
Franco Montoro, o Sr. Amaral Peixoto,
o Sr. Nelson Carneiro, de galgar o altiplano do Poder Legislativo. É uma posição, Sr. Presidente, profundamente lamentável e vai projetar, lá fora, uma
imagem penosa do Brasil; porque esse
propósito, esse combate à Iniciativa da
ARENA - de alargar as oportunidades
eleitorais - é uma prática antidemocrática, um crime contra o regime democrático, uma. violação das esperanças,
dos anseios, das vocações de milhares de
brasileiros que surgiram e que desejam
ter uma participação - reitero - na
vida pública, por convocação do próprio
MDB, por convocação da própria ..... .
ARENA. É lamentável, Sr. Presidente,
que os Anais do Senado recolham uma
lição tão atrevidamente antidemocrática.
O SR. JOS!!: LINDOSO - Eu agradeço o aparte de v. Ex.a que, com a eloqüência e sua experiência política, traduz, exatamente, aquilo que está no sentir de todos nós.
O Sr. Eurico Rezende - Isso é cassação.
O SR. JOS!!: LINDOSO - Cassação,
efetivamente, e cassação da pior espécie. Cassação que se faz sem a coragem
de dizer que é cassação.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." me
permite um aparte?
O SR. JOS!!: .LINDOSO - Ouço com
multa honra o aparte de V. Ex."
O Sr. Amaral Peixoto- Acho que não
devíamos falar em cassação. Cassados
foram os nossos correligionários pela Revolução. Muitos poderiam ter culpa, outros não tinham. Entretanto, hoje, estão
privados dos seus direitos políticos.
O Sr. Eurico Rezende - Então, essa é
a vingança do MDB.
O Sr. Amaral Peixoto - Não é a vingança do MDB. O MDB conclama a mocidade para a luta política. Mas o MDB
sabe, perfeitamente, para cada um que
encontrar e que se disponha a ser candidato, a ARENA com os favores que dá,
encontrará dez. E a luta será desigual
para nós.
O SR. JOSil LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, fala-se em que a
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vezo parlamentar tradicional. Que favores concede a ARENA aos seus correligionários? O favor de sustentar - acima dos direitos e dos interesses pessoais
- os direitos e os interesses da coletividade?!? Acima das aspirações de realização Individual, os interesses da Nação,
que exigem de todos nós, sacrifícios enormes, abdicando de bens, e abdicando de
situações, numa constante oferenda de
austeridade em contribuição ao desenvolvimento nacional.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me
honra com um aparte complementar, a
respeito de favores?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Tem V. Ex.a
o aparte.
O Sr. Eurico Rezende- Favores existiam na época da escola risonha e fra~
ca. Eu convidaria a honrada Oposiçao
a fazer um confronto entre a Lei de
Inelegibilidades em vigor e a Lei de Inelegibilidades vigorante à época da mildição governamental proscrita. Os prazos
de desincompatibilização aumentaram
sensivelmente e, ainda agora, creio que
vai ser apresentado pela Liderança um
Projeto obrigando os Secretários de Estado que desejam ser candidatos a cargos eletivos a se afastarem dos seus postos seis meses antes ...
O SR. JOSÉ LINDOSO - Na outra Casa já foi apresentado esse Projeto.
O Sr. Eurico Rezende - . . . já :t:_oi
apresentado este Projeto. A Revoluçao
tem combatido sistematicamente o poder político estatal .no ca~inho das. urnas. Ela não tem s1do multo feliz e no
combate à corrupção, porque essa me
parece que até adquiriu correção monetária. Mas, quanto a impedir que se
manipulem nos cargos públicos os recursos oficiais, a Revolução tem dado
uma lição à América Latina e ao mundo· é a Lei de Inelegibilidade mais rigorosa em todos os países de regime democrático. O combate à corrupção, Sr.
Presidente, precisa ser realizado com tenacidade, com obstinação e erigido em
dever nacional. Eu gostaria de ouvir do
MDB justamente isso. O Governo ainda
não se instrumentalizou, porque temos
ainda muitos candidatos que levam vantagens sobre nós outros porque, enquanto
nós nos registramos somente na Justiça
Eleitoral, muitos candidatos se registram, também, nas juntas comerciais,
mas confio em que a Revolução ainda

ganhará essa batalha para completar a
sua obra de saneamento nacional.
O SR. JOSÉ LINDOSO - V. Ex.a, nobre Senador, sublinha uma preocupação
ética da Revolução. Efetivamente a nobre Oposição há de verificar nos municípios onde o MDB fez Governo, no relacionamento dos Ministérios com os Congressistas, não há - e eu desafio que se
prove o contrário - nenhuma discriminação de favor para a ARENA contra o
MDB. Há, realmente, a ut!llzação dos recursos em iguald!llde de condições. Onde
os favores? Por que se increpar, graciosamente, a ARENA de usufruir favores,
quando na sua caminhada, ela sua no
sacrifício de ajudar o Executivo e a Revolução de março a construir esta Nação?
O Sr. Franco Montoro - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Concedo o
aparte a V. Ex.a.
O Sr. Franco Montoro - Apenas uma
pergunta simples: por que a eleição dos
Governadores, a 3 de outubro, isto é, um
mês e melo antes da eleição dos Deputados? A cons·eqüênc!a prática é que a
ARENA, que tem 21 dos Governadores
dos Estados, passa a ter o grande cabo
eleitoral, cuja tarefa primeira - quem
acDmpanha os fatos sabe - é a de vencer as eleições para a ARENA, em todos
os Estados. Por que, na reforma eleitoral,
não S'e coloca esta eleição junto com a
dos Deputados? Seria muito mais normal, eleição conjunta ou pDster!ormente
à eleição dos Governadores, e não antes. Só esse fato significa não um pequeno favor; significa toda a força de um
futuro Gov>ernador, de um futuro Chefe
de Executivo a comandar a campanha
eleitoral da ARENA. V. Ex.a acha pouco?
O SR. JOSÉ LINDOSO - V. Ex." pode
me responder uma pergunta? Por que V.
Ex." recebeu a c·onsagradora votação do
mais votado Senador da República?
O Sr. Franco Montoro - ll: 1 de fato
contra 59. Elegemos 7. O MDB conseguiu eleger 7 Senadores contra 59 da
ARENA. O fato é brutal. V. Ex." pretende que não se eleja nenhum? É essa
a intenção da V. Ex."? O fato de alguém
se eleger significa que não existe favorecimento em favor da ARENA?
O SR. JOSÉ LINDOSO - É essa a resposta de V. Ex."?
O Sr. Franco Montoro - É claro que
é esta a resposta. V. Ex." pediu um fato.
Eu não dou apenas um: dou 66, tire a
média e V. Ex." verá o resultado.
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de Direito, de Teoria Geral do Estado que
V. Ex.a preleciona e que diz ...
O Sr. Franco Montoro - Teoria Geral
do Direito e Lógica ...
O SR. JOSÉ LINDOSO - . . . que a
Democracia é o Governo da Maioria, ou
V. Ex.a na Cátedra, ensina uma coisa, e
no Parlamento, ao sabor das conveniências de V. Ex.n, apregoa outra? V. Ex. 11
há de saber que se a Revolução está
apoiada pelo povo; se ela representa a
aspiração da Nação; se ela está através
de sucessivas eleições, de que V. Ex.a
particou, de que o MDB particou, presidida por uma justiça eleitoral - e V.
Ex.a não deve esquecer isso, presidida
por uma justiça eleitoral - ...
O Sr. Franco Montoro contesta a evidência.

Ninguém

O SR. JOSÉ LINDOSO - E V. Ex.n,
neste momento, lança dúvidas sobre a
conduta dessa justiça eleitoral. ..
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.o. vai
muito longe. V. Ex.a pediu que apontasse
favorecimentos. Eu aponto favorecimentos.
O SR. JOSÉ LINDOSO - . . . Eu não
participo dessa dúvida porque não tenho
razão para isso. V. Ex.a saberá concluir
que o Governo é da maioria. E, então, se
nós temos maioria, efetivamente, nas Assembléias Legislativas, podemos fazer o
Governador, como V. Ex."", na Guanabara, têm maioria e lá fazem o Governador.
Se a situação !alimentar do MDB, para
usar a expressão do Líder Eurico Rezende, é uma, nós não somos administradores da massa falida do MDB, porque
estamos voltados para criar condições.
em que o Governo execute o programa
da Revolução, dentro dos princípios da
ética, com a grandeza de propósitos, vendo o Brasil e vendo a Nação e não os
problemas particularíssimos de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - E por que
os Governadores um mês antes das eleições para Deputado Federal_ e Jl!stadual?
Responda apenas a isto. Nao e preciso
mais.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Respondo
a V. Ex.a e respondo sempre se,:n subterfúgios. É porque - V. Ex.n noo deve
estar desmemoriado - V. Ex.n sabe que

estamos num processo revolucionário que
ainda não foi concluído e em que ...
· O Sr. Franco Montoro - Pensei que estávamos numa Democracia ...
O SR. JOSÉ LINDOSO - . . . a própria
Revolução se investe de Poder Constituinte, e em favor da Revolução, vendo
os interesses do futuro e traçando essas
diretrizes, ainda vigentes.
Realmente, pelo poder d-a imaginação
com responsabilidade - como disse o
Presidente Ernesto Geisel - ao criar novas estruturas, poderemos, no tempo
oportuno, já num estado de normalidade,
e não num estado de excepcionalldade
como é o estado revolucionário, retificar
e aprimorar a estrutura política que V.
Ex.o. aponta afoitamente, como grave pecado, esquecido de que a História tem
uma dinâmica e que a Revolução tem
uma determinação.
O Sr. Franco Montoro - É por isso
que se elegem os Governadores antes dos
Deputados Federais e Estaduais.
O Sr. Eurico Rezende- (Com assentimento d!o orador.) O Sr. Senador Franco
Montara está irreconhecível lloje, assim
como uma vítima indefesa de um poderoso trem da Central do Brasil. S. Ex.a
faz referências e condena a superposição governamental, isto é, um Governador em exercício e outro escolhido ...
O Sr. Franco Montoro - Trinta dias
antes das eleições?!
O Sr. Eurico Rezcnde . . . e entende
que esses dois homens públicos devem
ficar silenciosos. Absolutamente! O Governador que está deixando o cargo tem
o direito, líquido e certo, de prestar contas ao povo colocando-se diante da opinião pública; e o candidato que vai assumir ...
O Sr. Franco Montoro - Tem que fa·
zer promessas ao povo.
O Sr. Eurico Rezende - ... tem o dever de expor o seu programa de governo. São duas atitudes, vale dizer; é o
cumprimento de dois deveres democráticos.
O Sr. Franco Montoro - Dois deveres
penosos.
O Sr. Eurico Rezende - O Sr. Senador Franco Montara está numa infelicidade catastrófica, hoje. Já pregou a
cassação de novas vocações políticas ...
O Sr. Franco 1\iontoro - Quem está
cassando é V. Ex.o.

- 372O Sr. Eurico Rezende - . . . e agora
quer proibir os homens públlcos, uns de
prestar contas ao povo e outros de alvoroçarem as suas esperanças, exibindo
seus propósitos de futuros Governadores
em favor do nobre povo brasileiro.
O Sr. Franco Montoro - Por que eleitos um mês antes, nobre Senador?
O Sr. Eurico Rezcnde - Porque não
há coincidência de eleições, Excelência.
Porque a Lei estabeleceu isto.
O Sr. Franco Montoro - Estranha
coincidência, a coincidência de vantagens.
O Sl". Eurico Rezende - A Lei estabeleceu assim, Excelência. V. Ex." tem
até um livro, tem vários livros. Conheço
até um livro sobre Teoria Geral do Estado de V. Ex.a que, de certo modo ainda vou trazê-lo aqui -, serve de suporte para a defesa das teses revolucionárias, mormente no que se refere a conceitos a respeito de Estado de Direito.
V. Ex.n é um revolucionário! Não sabe
por que se emociona muito.
O Sr. Franco Montoro - Não é isto
que está em discussão. O que está em
discussão é outra coisa: é se a eleição
dos Governadores um mês e meio antes
da eleição para Deputados Estaduais e
Federais ajuda ou não ajuda a ARENA?
Este é o problema.
O Sr. Eurico Rezende - Aí já houve
uma ajuda anterior do povo que colocou
na Assembléia Legislativa ...
O Sr. Franco Montoro - Ajuda do
povo e do Governo, que colocou o dia 3
de outubro.
o Sr. Eurico Rezende - Nunca ouvi
aqui o Senador Danton Jobim, nem o Senador Nelson Carneiro reclamarem daquela superposição governamental na
Guanabara, nem jamais dissemos aqui
que essa superposição governamental
ajudou S. Ex.as
O Sr. Franco Montoro - Nem nunca .
defenderam; tiveram de respeitar a Lei.
o Sr. Eurico Rezent:re - Com ou sem
superposição governamental. Agora, o
que V. Ex.a precisa ...
O Sr. Franco Montoro - Todos votaram contra.
O Sr. Eurico Rezende - ... o que V.
Ex n precisa é retirar da sua cabeça e da
su~ pertinácia a idéia de que só é legitima a eleição de representantes do MDB

e que a eleição de representantes da
ARENA é ilegítima.
O Sr. Franco Montoro - Ninguém disse isso. V. Ex.a contrói fantasmas e depois os destrói. É muito fácil ganhar batalhas assim.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o debate travado
na Casa revela aspectos de personalidades, marcados, pela nobre Oposição, por
um interesse menor de natureza puramente partidária, sem corresponder àquilo que está apregoado no documento, que
serve para as campanhas políticas, mas
não serve para a vivência política, que
é o seu programa onde defende ardorosamente a participação.
O nobre Senador Eurico Rezende,
quando situa o problema - eu diria com crueldade, assim o faz porque a verdade tem às vezes um aspecto de crueldade, crueldade para o MDB que, sem ver
as luzes que devem inspirar o superior
comandamento da palavra e das atitudes do homem público, está a querer
cassar as aspirações de seus partidários,
com a limitação das possibilidades de
candidatura no MDB. Dir-se-ia que se
extrapolou para todo o Movimento Democrático Brasileiro, em plano nacional, um problema da Guanabara.
O Sr. Franco Montoro - Permite V.
Ex.a um aparte, de matéria de fato?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Seria então
um erro, efetivamente, negar, a toda essa
mocidade que fez o Movimento Democrático Brasileiro uma participação dentro
da própria linha revolucionária. Vimos
que o Senador Franco Montoro é também
revolucionário, através da doutrina expressa nos seus livros e proclamada aqui
pelo nobre Senador Eurico Rezende. O
nobre Senador Franco Montoro, como revolucionário, deve colocar as perspectivas
do seu trabalho e da sua açã..o política
dentro da nítida ação democrática, do
nítido princípio de que a maioria deve
participar e o preceito que está nest!'
Lei é o preceito elaborado com vistas a
abertura participação e dinamização dos
novos Pàrtidos; jamais para estrangular
a vida partidária, jamais para enfraquecer ou tuberculizar qualquer Partido.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex."' permite um pequeno aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Não foi este
o nosso propósito. Nosso propósito está
evidente: é de robustecer o Partido com
a convocação do maior número possivel
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um "elitismo" pregado por S. Ex.a Para
nós, aquele que é eleitor, participante pelo trabalho, pela con tribulção fiscal e
pelas responsabilidades de familla, da
comunidade nacional, este tem direito
de participar da vida política, como candidato, para aspirar às posições eletivas,
que não devem ser detidas simplesmente
por um grupo que se tenha assenhoreado da direção partidária e que esteja a
obstacularizar a ascensão e a renovação.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex. a permite um pequeno aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Pois não.
O Sr. Franco Montoro - Nobre Senador, estamos diante de uma matéria de
fato. Não discutamos sobre teorias. Diz
V. Ex.a que o MDB pretende cassar oportunidades. V. Ex.a foge da realidade; o
que o MDB afirma - e não apenas o
MDB, a ARENA também - é que não se
consegue número suficiente de candidatos.
O SR. JOSÉ LINDOSO - V. Ex.a não
está obrigado a preencher integralmente
o número de vagas que a Lei assegura ao
Partido.
O Sr. Franco Montoro- Este é um fato
que é reconhecido pelo MDB, pela ARENA
e por V. Ex.a No Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, assinado por V.
Ex.", está dito o seguinte:
"Cumpre assinalar, que o atual critério, numerosíssimos foram os Municípios, em todo o País, nos quais
houve dificuldade até mesmo de se
encontrarem candidatos em número
equivalente ao das vagas disputadas."
É a Comissão de Constituição e Justiça
que diz que em todo o Brasil, até nas
eleições municipais, houve dificuldades.
Então, o problema é outro. Não é de excesso de candidatos. Não é que estejamos querendo eliminar a possibilidade de
candidaturas. Pelo contrário, a dificuldade é encontrar candidatos. Em São
Paulo, por exemplo - nã-o sei da situação dos demais Estados - nem a ARENA, nem o MDB preencheram as chapas.
Deste modo, o que se pretende agora com
essa ampliação é um pro pós! to que só
pode beneficiar e resolver problemas para a ARENA, criando mais dificuldades
para o MDB. Veja V. Ex.a que toda argumentação, sua e do seu ilustre Cole-

ga, Senador Eurico Rezende, esbarra
numa objeção concreta: não correspon.dem à realidade. V. Ex. a fala em participação. O MDB quer a participação!
O SR. JOSÉ LINDOSO - No voto para
V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - . . . quer a
participação, por exemplo, da juventude
para que ela traga os seus problemas, escolha os seus candidatos, abra as suas
portas. Vim de uma reunião em Blumenau com 400 jovens, muitos dos quais
conquistaram Prefeituras, como a de
Brusque etc. A juventude quer e deseja a
participação. Não fuja V. Ex. a do problema.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Por que V.
Ex.a não lhes permite, por que não permite que se candidatem 10% desses 400? Seria significativo para o País.
O Sr. Franco Montoro - Permito e
eles desejam, mas não existe esse número. Só na imaginação de V. Ex.", que
está argumentando com um número
imaginário. Na realidade, não existe.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Então é V.
Ex.a que está febril e delirante, porque
falou em 400 jovens universitários ...
O Sr. Franco Montoro- Quatrocentos
jovens e não 400 candidatos.
O SR. JOSÉ LINDOSO -Então, no caso concreto, V. Ex.a é que está em situação ...
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a não
confunda. Falei em 400 jovens que participaram de um encontro do Setor de
Juventude do MDB de Blumenau. Aproximadamente 400 jovens participaram
desse encontro. Não falei em quantos
candidatos. Fizemos um apelo para que
saíssem alguns candidatos. Se saírem de
lá 3 ou 4 candidatos, nos daremos por
muito felizes.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Então, o problema de V. Ex.a ...
O Sr. Franco Montoro de V. Ex.a também.

É

o problema

O SR. JOSÉ LINDOSO - Não é o nosso
problema. Quero explicar que o argumento que V. Ex.a situa, para contrariar
o dispositivo de Lei não prospera. Primeiro, porque V. Ex.n não é obrigado a
oferecer, através do seu Partido, número
completo de candidatos para preenchimento de vagas ...
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adversário terá essa posslbll!dade.

O Sr. Franco Montoro -V. Ex. 8 foge
totalmente da realidade!

O SR. JOSll: LINDOSO - Se V. Ex. 8 tiver a capacidade '<ie convocar aos moços
e se a men.sagem do MDB tiver ressonância na mocidade universitária e na mocidade bem aquinhoada de fortuna, porque
V. Ex.a é contra a participação do trabalhador - V. Ex.8 é positivo - e segundo
declarou em seu discurso ...

O SR. JOSll: LINDOSO - ... porque a
ARENA está tranqülla. A ARENA tem
uma mensagem para transmitir à mocidade brasllelra ...

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a diz
Inverdades com tal desembaraço ... !
O SR. JOSÉ LINDOSO - Estou repetindo o que V. Ex.a disse ...
O Sr. Franco Montoro - Vou citar um
exemplo acerca desse posltlvlsmo.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Estou com a
palavra, mas a cedo, para que V. Ex.a
não esteja infringindo o Regimento.
O Sr. Franco Montoro - Sei que V.
Ex.a está com a palavra. Posso dizer a
V. Ex. 8 que o seu ilustre conterrâneo, Sr.
Rui Brito, líder dos trabalhadores em
São Paulo, foi lançado por nós candidato a Deputado Federal. Conseguimos
um, dois, três, quatro, mas a chapa é de
quarenta, clnqüenta. Não encontramas
candidatos. Esse, o dado objetlvo. E nã-::1
é apenas nós; é também a Comissão de
Constituição e Justica que diz que os outros estão na mesmá situação.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Então V. Ex.o.
quer que se fique no Imobilismo diante
de uma frustração do seu Partido?
O Sr. Franco Montoro - Imobilismo,
não. Que se fique com o número de
candidatos, com as chapas. Imobilismo,
não. Não é a quantidade ...
O SR. JOSÉ LINDOSO - Estaria lançando um desafio democrático - se V.
Ex.11 convocar a mocidade, já que, agora,
está desdizendo o que an terl·ormen te afirmara, e admite a participação dos trabalhadores no processo partidário ...
O Sr. Franco Montoro- Quando, Excelência, não admiti os trabalhadores? V.
Ex. 8 fala por mim e desmente por mim
sem procuração! Estão cassados os poderes de procurador de V. Ex.11
O SR. JOSÉ LINDOSO - V. Ex. 8 poderia lançar efetivamente a campanha, para ver se a mensagem toca a consciência
dos braslleiros.

O Sr. Franco Montoro - E com todas
as razões ...
O SR. JOSll: LINDOSO - ... a ARENA
tem o que dizer ao povo, através das realizações dos governos revolucionários; a
ARENA tem o que dizer perante a IDstória, porque, na verdade, salvou, pela Revolução, este País dos abismos em que,
em 1964, estava prestes a ser lançado.
O Sr. Franco Montoro - Ao tempo da
Revolução a ARENA não existia.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Se V. Ex. 8
tem a intenção de transmitir, efetlvamente, essa mensagem, que o faça, mas
não fique no Imobilismo, diante de uma
dificuldade de ordem doméstica do Partido de V. Ex. 8 , para tirar da mocidade a possibllldade de participar do processo partidário, castrando esperanças,
desfazendo sonhos, amortalhando lncontidos desejos de lutas.
A ARENA é antes de tudo um estado de
espírito. Uma posição de apoiar a Revolução nesses tempos de construir o
Brasil e Isso não se fixa em calendários.
V. Ex.a está situando em seus apartes
os problemas das eleições municipais. É
possível que V. Ex. 11 tenha razão em alguns aspectos. Mas o fato de não se ter
coberto o número de vagas não Invalida
o princípio que estamos defendendo} que
é um princípio de abertura, que e um
princípio exatamente para ensejar a participação do malar número de cidadãos
no processo politico-partidário, para dinamizar a vida partidária, para realizar
a Democracia dentro daquelas aspirações
que V. Ex.a apregoa mas que não correspondem absolutamente à sua atitude
quando combate o preceito puramente
democrático, altamente salutar, que é o
de participação do malar número de candidatos.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex."' me permite um aparte?
O SR. JOSll: LINDOSO - Sr. Presidente, curvo-me à sollcltação de aparte do
nobre Lider da Oposição.
O Sr. Amaral Peixoto - Prometo não
Interromper roais V. Ex."' Será a última

-375vez. Na eleição passada, em quase todos
Sr. Presidente, ln terrogava o nobre Líos Estados, nem a ARENA nem o MDB der Amaral Peixoto: "Candidato para
apresentaram chapas completas de can- quê"? Eu perguntaria: para que v. Ex.as
didatos. Por quê? Os homens que têm que se elegeram?. para que nós nos elegemos?
perder, aqueles que representam nos seus Nós nos elegemos não para usufruir vanEstados alguma coisa, não se aventuram . tagens materiais, porque estas a Nação
quando não têm probab!l!dades. Então, o sabe que a vida política não oferece.
que vem? Vem o aventureiro, o homem Não nos elegemos em busca da glória vã,
que quer ser candidato para depois man- p·orque a nossa consciência, a luta e o
dar fazer um cartão: fulano de tal, su- conhecimento da problemática da condiplente de Deputado Federal. Isto é um ção humana, não nos possibilitam tais
perigo, faz baixar - corno disse multo devaneios. Nós nos elegemos, sim, pna
bem o llustre correligionário de V. Ex.8 , servir. V. Ex. 8 s se elegeram para servir,
o Senador José Sarney - o nível moral, servir ao País pela palavra e pela inteliintelectual das chapas de candidatos. gência, pelo civismo e pela dedicação.
Não somos contra, absolutamente. Esta- Nós nos elegemos para servir a este Pais
mos procurando aumentar o máximo pela palavra, pela ln tel!gêncla e pela depossível o número de nossos candidatos. dicação, arrostando sacrifícios, rompendo
Tenho percorrido meu Estado, convidan- preconceitos que palram, por vezes, sodo homens de bem, homens que represen- bre a classe política, toldam o céu de
tam alguma coisa nos seus Municípios, nossas límpidas aspirações cívicas com
para que eles larguem um pouco a como- plúmbeas injustiças. Mas, se a História
didade e se lancem à luta política. In- foi realizada, o foi pela ação Política, pefelizmente o ambiente do País ainda não la tarefa nobilitan te de seus artífices,
é de modo a estimulá-los. Alguns per- empenhados em defender os interesses
guntam: "Ser candidato para quê?" Pode maiores do País e em promover, sem tiser que, agora com o novo Governo, no- biezas, o bem-estar do povo.
vos rumos sejam tomados e isso desapareça aos poucos, e estaremos todos de paDesta forma, Sr. Presidente, vejo ao firabéns se assim acontecer. Quero afir- nal dos debates, por vezes árduos, travamar a V. Ex.a que o MDB é interessado dos nesta tarde, uma luz que se levanta
em alargar o mais possível a participação na nobre Oposição - aquela luz que lndo povo na luta política, sobretudo de dica o seu desejo de participação - e ela
convocar a mocidade, quer ela esteja nas é levantada pela palavra do Senador
universidades, nas fábricas, no comércio, Amaral Peixoto, catedrático de prélios cíconvocar os moços, porque estes é que vicos - e isto se constitui no desafio que
representam o nosso País, os moços a ARENA faz - se quer, com entusiasmo,
é que são mais responsáveis do que nós a participação da mocidade. Cumpre,
pelos destinos de nossa Pátria, po~que pois, ao MDB e à ARENA, na acolhida do
eles vão viver muito mais do que nos e Projeto, levar a mensagem de que a vida
devem ter interesse muito maior.
política é uma vida de sacrifícios, e que a
O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden- glória está no sofrimento de servir à Páte, Srs. Senadores, vou concluir.
tria, não com as. armas, porque somos irmãos, mas com a palavra, cumprindo um
Agradeço o aparte do nobre Líder Ama- caminho de responsabilidade, de austeriral Peixoto. S. Ex.a situou o problema di- dade
e de amor à causa pública. E, aszendo dos anseios do MDB para uma sim, abertas
as possibll!dades para tracrescente participação. Se efetivamenbalhadores
e
para o cidadão comum, pate esse é o anseio do MDB, não há porra
os
universitários,
para os homens e as
que fechar as portas para que essa participação seja efetiva. E agora descubro mulheres se engajarem nas legendas parque o debate suscitou algo de positivo, tidárias, dinamizarem os Partidos, transsuscitou a colocação, numa perspectiva f.ormando o episódio eleitoral a ocorrer
de bom senso, do problema que foi par- no último trimestre do ano, um grande
cialmente levantado pelo Líder Franco comício de fé nos destinos superiores do
Montoro. Se desejamos todos- ARENA Brasil, num firme ato de confiança na
e MDB - a participação da mocidade, Democracia que a Revolução está consdevemos criar condições jurídico-políti- truindo, porque é através desse instrucas para esta participação. E não se po- mental que estamos colaborando com
de entender de outra forma o art. 8. 0 do grandeza e Idealismo e que estamos ajuProjeto que apresentamos à C·onsldera- dando o Brasil para a História e para o
mundo. (Muito bem! Palmas.)
ção do Senado Federal.
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-- Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DAN'l'ÓN JOBIM --(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta manhã, recebi em meu
Gabinete, nesta Casa, este caderno. Trata-se de uma publicação do Instituto de Desenvolvimento da Guanabara:
"GUANABARA-- 73, "0 Balanço Económico do Ano". Com esse presente recebi,
também, uma comunicação do meu amigo, que o enviava -- um industrial na
Guanabara, tempos atrás partidário ou
simpatizante da tese da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro -e nela, que era muito sucinta, quase lacônlca, havia esta frase: "Fusão ou confusão? Eis a questão".

Três ou quatro anos atrás essa tese
realmente era simpática a alguns industriais cariocas, porque se processava o
que eles chamavam o "esvaziamento económico do nosso Estado", com o aparente êxodo de fábricas para o território dos nossos irmãos fluminenses.
Isso ·encontrava, como era natural,
receptividade, entre os políticos que desejavam evitar a qualquer custo a conquista do Governo de nosso Estado pelo
MDB.

Fusão a esta época era slnônimo de
intervenção federal à vista. Com esta se
haveria de usurpar previamente a vitória oposicionista no centro mais culto
e politizado do Pais.
Os cariocas deveriam ser submetidos,
pois, por um ato de força, já que nas
urnas, garantidos pelo segredo das cabines indevassáveis, eles se obstinariam
em fazer prevalecer, uma vez mais, como sempre o fizeram através de sua história, seu espírito independente.
Felizmente, e para honra sua, o Governo revolucionário não se curvou à
clamorosa maquinação, a essa inqualificável manobra, tentada em cima da
abertura do ano eleitoral, de vez que era
agitada no inicio de 1970.
Agora, a administração emedebista da
que realmente elegemos, chega ao seu
terceiro ano.
Qais foram os resultados colhidos?
Em primeiro lugar, paz e segurança
no terreno social, naquilo que dependeu
do Governo do Estado.

Em segundo, ordem exemplar na área
das finanças públicas alcançando-se e
consolidando-se, em :tempo rec·orde, o
equilíbrio orçamentário.
Em terceiro,. o fim do propalado esvaziamento, graças à implantação de uma
economia em crescimento dinâmico, em
veloz ritmo de expansão, nos primeiros
três anos do período Chagas Freitas,
evidenciando índices de ascensão acima
dos níveis alcançados por outros Estados.
E isso para falar somente dos aspectos
gerais da prosperidade da Guanabara,
demonstrada pela curva ascendente surpreendentemente otimista do aumento
do ICM, que em fins de 73, já atingiu a
quase 38 e melo por cento sobre o ano
anterior o que deverá acentuar-se no
decorrer deste ano de 74, a calcular pelos
primeiros resultados já colhidos.
Permita, agora, V. Ex.a que eu volte a
este livro de capa vermelha que tenho
em mãos. Nele respiguei os dados de que
me sirvo. O IDEG -- Instituto de Desenvolvimento da Guanabara - é uma instituição de pesquisas, de estudos e análises, rigorosamente independente, ligada
ao setor privado.
Quem retratou bem essa situação que
acabo de descrever, ao ensejo do término
do penúltimo ano do Governo Chagas
Freitas, foi um dos maiores jornais do
Rio de Janeiro, prestigioso dentro e fora
do Pais, como expressão de nossa imprensa independente, o Jornal do Brasil,
na edição de 14 do corrente mês.
Sob o titulo "Data do Otimismo", assim saudou esse grande jornal o terceiro
aniversário do atual Governo:
"DATA DO OTIMISMO
As informações relativas às realizações do Governo estadual, ao ensejo
do terceiro aniversário da administração Chagas Freitas, reforçam a
convicção de que a cidade-Estado,
qualquer que seja o ângulo utilizado,
se apresenta em evolução ascendente no quadro federativo, espraiando
sua influência por toda a região
circundante.
O Governo da Guanabara pode exibir com orgulho taxas de desenvolvimento que desmentem teorias alimentadas em tendências julgadas
perversas da economia carioca, em
confronto com as taxas médias de
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que a performance de 1974 ultrapassarâ os índices anotados para 1973.
A administração do Estado escolheu o
progresso aceitando os riscos da Impopularidade. Nisso se colocou em
sintonia com o País em geral, com
sua administração federal e importante esteio demonstrativo no plano
político. A revitalização econômicosocial dâ-se sob governo do MDB,
apoiado na Assembléia Legislativa
por larga maioria emedeblsta. A disciplina partldârla lmpecâvel, que suporta a tranqüll!dade politica, lndispensâvel à obra administrativa do
Governo, só confirma a tese de que
as qualidades Inatas do brasileiro
transcendem suas preferências partldârlas.

I

Com clara percepção da natureza
dupla da cidade-Estado administrada, o Governo Chagas Freitas extrai
dessa ambigüidade fatores favorâvels à promoção de projetas, recursos
e vontades mobilizadoras. Sem dar
prioridade à cidade sobre o Estado,
ou vlce-versa, o Governo Chagas
Freitas, ao viabilizar a cidade em seu
funcionamento urbano, atlva a economia em sua dimensão estadual. A
cidade, por sua vez, benefica-se em
sua disposição de progresso ordeiro,
na medida em que seus habitantes
adquirem a consciência estadual
necessária ao êxito na dura e desafiadora competição no mercado comum brasileiro.
Para mérito do Governo, continua o
Jornal do Brasil - e da da população carioca, a consciência urbanaestatal vem amadurecendo, sem
apelo ao alarde promocional. A evolução registrada em nosso Estado, de
vida bem curta ainda, é no sentido
da progressiva eliminação do personalismo, deferência que, em última
anâllse, homenageia o contribuinte
financiador da gerência da coisa e
dos proj etos públicos. Discreto e trabalhador, o Governo estadual, no devido tempo, colherá o prêmio de trabalho que nega o pessimismo sobre o
destino do Estado e moderniza a cidade em obras de efeito infra-estrutura!.
Um Governo que não busca a
glória do viarismo avassalante afirma-se no conceito dos que colhem os
frutos do Investimento na renda da

comunidade e dos que recebem os
serviços oriundos de melhor distribuição zonal da receita pública. Os
Indicadores econômico-soclals falam
melhor do que as imagens produzidas artificialmente. A imagem da
Guanabara em 1974 só transmite,
pelo fio dos fatos, a mensagem do
ot!mlsmo."
De modo que, Sr. Presidente, ao folhear este livro, ao ler este magnífico
editorial do Jornal do Brasil, não posso
acreditar que tenha o mínimo fundamento lógico, petender-se converter em
Município um Estado cuja criação não
só se provou viável, mas ainda, no regime
de autonomia de que hoje goza, exibe
tão elevados índices de progresso, "apresentando-se - para repetir o grande jornal - em evolução ascendente no quadro federativo e espralndo sua Influência por toda a região circundante".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, no
dia 16 de março de 1971, pela Portaria
n.O 3. 079, o então Ministro do Trabalho,
Sr. Júlio Barata, designou uma comissão de alto nível para o estudo do problema da contagem não simultânea de
tempo.
Ora, Sr. Presidente, festejamos o terceiro ano dessa portaria, e até hoje a
Comissão de alto nível não ofereceu, ou
pelo menos não chegou ao Congresso,
qualquer projeto consubstanciando essa
velha e justa aspiração de quantos trabalham no Brasil.
Daí o meu apelo, o primeiro que, daqui, dirijo ao novo Governo, na pessoa
do Ilustre Ministro do Trabalho, nosso
eminente Colega Deputado Arnaldo
Prieto, para que S. Ex. a faça com que essa Comissão, que há três anos está constituída, conclua o seu trabalho e o envie
à Câmara para que esta dê atenção e
acolha a justa aspiração de numerosa
classe, não só dos que trabalharam nas
atividades privadas e, depois, ingressaram no serviço público, mas também
daqueles que começaram no serviço público e, um dia, transferiram-se para a
iniciativa privada.
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queria transmitir desta tribuna. (Muito
bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
José Sarney. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.

Não há mais oradores inscritos. (Pausa..)

Encerrada a votação para eleição do
Presidente do Instituto de Previdência
dos Congressistas.
.A Mesa vai proceder à contagem dos
votos.
Solicito aos Srs. Funcionários que conduzam a uma à Mesa.
Foram encontradas 50 sobrecartas, número que coincide com o de Senadores
que votaram.
Val-se proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Realizada a apuração, verificou-se o
seguinte:
Senador Cattete Pinheiro: 49 votos.
Senador Saldanha Derzi: 1 voto.
Proclamo eleito Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas o
nobre Senador Cattete Pinheiro, de acordo com o disposto na alínea a do art. 12
da Lei n. 0 4. 284, de 1963.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma

Sessão a realizar-se hoje, às lD horas,
no Plenário da Câmara dos Deputados,
e destinada a apreciação de veto presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 17, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, requerendo transcrição, nos Anais do Senado,
dos discursos proferidos por ocasião da
transmissão do cargo de Ministro do
Exército, pelos Excelentlsslmos Senhores
General-de-Exército Orlando Geisel e
Dale Coutinho.
2

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento
Intemo), do Projeto de Lei do Senado
n.o 132, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta
Parágrafo único ao art. 68 da Lei n. 0
4. 215, de 27 de abril de 1963, que dispõe
sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo
PARECER, sob n. 0 19, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a sessão ds 1'1 horas e 40
minutos.)

16.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 21 de março de 1974
PRESIDiNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, RUY SANTOS
E RUY CARNEmO

I
I
i

I
ri

I
'
I
I

1
I

'

I
j

I

As 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Br!tto - José Llndoso
- José Esteves - Catette Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet- José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio
Távora- Dinarte Mariz -Luís de
Barros - Jessé Freire - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro
Maciel- Lourival Baptista- Heitor
Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo
Torres - Benjamin Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro Gustavo Capanema- José Augusto
-Magalhães Pinto- Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Osires Teixeira Fernando Corrêa - Italívio Coelho
- Saldanha Derzi - Mattos Leão Octávio Cesário - Antônio Carlos
- Lenoir Vargas - Guida Mondin
- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura
do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM
N.0 103, de 1974

(N.0 114/74, na origem)

Excelentissli:nos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos termos dos arts. 42, item III, e
128 da Constituição, tenho a honra de
submeter à consideração do egrégio Senado Federal o nome do Major-Brigadeiro Honório Pinto Pereira de Magalhães
Neto para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militar, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro
Tenente-Brigadeiro Gabriel Grün Moss.
Os méritos do Major-Brigadeiro Honório Pinto Pereira de Magalhães Neto,
que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho desse elevado cargo, constam do anexo curriculum vitac.
Brasília, em 21 de março de 1974. Ernesto Geisel.

-380"CURRICULUM VITAE" DO
MAJOR-BRIGADEIRO HONóRIO
PINTO DE MAGALHAES NETO
Biografia
Nascimento: Cidade do Rio de Janeire>
- Guanabara.
Data: 14 de julho de 1915.
Filiação: Honório Pinto Pereira de Magalhães e Alzira Rosa Menezes de Magalhães.
Praça e promoções
Praça: 5 de abril de 1932.
Guarda-marinha: 6 de fevereiro de
1936.
2.0 -Tenente: 11 de fevereiro de 1937.
2. 0 -Tenente: 26 de agosto de 1938.
Transferido para o Ministério da Aeronáutica em 20 de janeiro de 1941.
Capitão: 20 de dezembro de 1941.
Major: 9 de janeiro de 1945, p·or antiguidade.
Tenente-Coronel: 25 de setembro de
1950, por merecimento.
Coronel: 20 de janeiro de 1958, por merecimento.
Brigadeiro: 5 de abril de 1965.
Major-Brigadeiro: 29 de abril de 1969.
Operações de guerra
Cumpriu durante a Segunda Guerra
Mundial missões de patrulhamento e defesa das costas do Brasil.
Comandos, chefias e comissões militares
- Instrutor na Escola de Aeronáutica.
- Chefe da 4.8 Seção do Estado-Maior
da Terceira Zona Aérea.
- Chefe da 2.8 Seção do Estado-Maior
da Terceira Zona Aérea.
- Presidente da Comissão <!e Investigação de Acidentes Aeronáuticos.
- Chefe da 1.e. Seção do Estado-Maior
da Quarta Zona Aérea.
- Chefe da 1.e. Divisão e Assistente da
Inspetoria do Estado-Maior da Aeronáutica.
- Chefe da Divisão Administrativa da
Diretoria do Material da Aeronáutica.
- Chefe de Gabinete e Chefe da DMC
na Diretoria do Material da Aeronáutica.
- Membro do Conselho Nacional do Petróleo.

- Chefe da Divisão de Procura da Subdiretoria de Procura e Desenvolvimento Industrial.
- Comandante Interino da Quinta Zona
Aérea.
- Chefe da Divisão de Suprimento e Manutenção da Diretoria de Rotas Aéreas.
- Agente Fiscalizador na Diretoria de
Rotas Aéreas.
- Chefe de Gabinete da D!retoria de Rotas Aéreas.
- Agente-Diretor da Diretoria de Rotas
Aéreas.
- Subinspetor-Geral da Aeronáutica.
- Subinspetor de Suprimento da Diretoria do Material da Aeronáutica.
- Chefe do Núcleo de Comando dos Serviços de Apolo Militar.
- Comandante do Comando de Apoio
Militar.
Cursos militares
-Da Escola Naval.
-Da Aviação Naval.
- De Estado-Maior.
- Superior de Comando.
-Suprimentos- Supply Officer (EUA).
- Superior de Guerra.
Condecorações
- Medalha Militar "Platina".
- Cruz de Aviação "Fita B".
- Campanha no Atlântico Sul.
- Medalha-Prêmio "Rui Barbosa".
- Grande Oficial da Ordem do Mérito
Aeronáutico.
- Comendador da Ordem do Mérito'Naval.
- Medalha Mérito "Santos Dumont"
Outros dados
Esposa: D. Arlete Gueterres de Magalhães.
Filhos: Honório Pereira de Magalhães
Junior e Maria Durano Magalhães.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
• I
'

OFíCIO
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
- N. 0 S-7174 (n. 0 3/74-P/MC na origem), de 13 do corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias da pe-
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-381tição inicial, das notas taquigráflcas
e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Repre-·
sentação n.0 895, do Estado da Guanabara, o qual declarou a Inconstitucionalidade dos §§ 2. 0 e 3.0 do art. 83
da Lei n.0 2. 085-A, de 5-9-72, daquele
Estado, e rejeitou, contra os votos dos
Ministros Bllac Pinto e Allomar Baleeiro, a inconstitucionalidade do art.
42 e parágrafo único da citada lei estadual.
(A Comissão de Constituição e Justi9(L,)

PARECERES
PARECER

N.0 27, de 1974

J

I
I

l

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 9, de 1974 (DF) (Mensagem
n.0 93, de 1974, no Senado, e 87, de
1974, na Presidência da República),
que "fica os valores de vencimentos
dos cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ser\'iço
Civil do Distrito Federal e dá outras
providências".

Relator: Sr. Nelson Carneiro
Com a Mensagem n.o 87, de 1974, o
Sr. Presidente da República submete à
nossa deliberação projeto que tem por
objeto fixar os valores de vencimentos
dos cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço Civil do
D.i.strlto Federal.
Na exposição de motivos que acompanha a matéria, o Sr. Governador do Distrito Federal salientou que, sendo as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização do Governo Federal de responsabilidade bem maior que as suas correspondentes no plano local, fixou para
os servidores do Distrito Federal remuneração inferior à atribuída àqueles servidores federais.
A proposição visa a dar prosseguimento à implantação do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Dis~rito Federal, instituído pela Lei n.0 •••
5.920, de 19 de setembro de 1973, e vem
à nossa apreciação por força do disposto
nos arts. 17, § 1.o, 42, V, e 57, V, da
Constituição Federal.
Aos níveis de classificação dos cargos
integrantes do Grupo Tributação, Arre-

cadação e Fiscalização deverão corresponder, ex vi do art. 1.o, os seguintes
vencimentos:
TAF-4
TAF-3
TAF-2
TAF-1

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

5.570,00
4.960,00
4.620,00
3.670,00

Verificamos, em decorrência do estabelecido no art. 2.0 e seu parágrafo único, que todas as vantagens percebidas, a
qualquer titulo, pelo funcionário pertencente ao grupo de categorias funcionais
a que se refere o pro! eto serão absorvidas pelos vencimentos fixados no art. 1.o,
exc~tuados o salário-família e a gratificaçao adicional por tempo de serviço.
As condições para o ingresso nas classes iniciais das categorias funcionais do
grupo são determinadas no art. 3.0 Assinala, entr~tanto, seu parágrafo único que
a aprovaçao em concursos realizados para o provimento dos cargos do sistema
de. classificação anterior à vigência da
Le1 n.o 5.920, de 19 de setembro de 1973
não habilita o candidato ao ingresso nas
categorias integrantes do grupo.
Determina o art. 6.o que as despesas
P,!OV~nientes da aplicação da lei correra'? 11: conta de recursos orçamentários
propnos,
observando-se o disposto nos
arts. 8.0 , Item III, e 12 da Lei n.o 5.920,
de 19 de setembro de 1973.
Deflui do exposto que a proposição é,
em suas Unhas gerais, idêntica a diversas outra.s já eJÇaminadas e aprovadas pelo Congresso.
Manifestamo-nos, assim, no âmbito de
competência desta Comissão, favoravelmente a mesma.
Sala das Comissões, em 20 de março
de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente eventual - Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg - Osires Teixeira. - Italívio
Coelho - José Augusto - Heitor Dias.
PARECER
N.o 28, de 1974
da Comissão do Distrito Federal,
sobre o Pro,ieto de Lei do Senado n.o
9, de 1974 (DF).
Relator: Sr. Ruy Carneiro
O projeto em exame, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, foi submetido à deliberação do Senado Federal

-382com a Mensagem n. 0 . 87, do Sr. Presidente da República, nos . termos do art.
51, combinado com o 42:; item v, da
Constituição, e visa a fixar os valores de
vencimentos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço Civil
do Distrito Federal.
A medida, como vemos, dá prosseguimento ao trabalho de implantação do
Plano de Classificação de Cargos na área
do Distrito Federal e resultou de "um
demorado estudo entre as atividades de
tributação, arrecadação e fiscalizacão da
União e as atividades correspondentes no
âmbito do Distrito Federal", que "revelou
diferenças substanciais que obrigaram
este Governo a propor para as três categorias funcionais que integram o grupo
em questão - Técnico de Tributos Controlador da Arrecadação e Fiscal de Tributos - vencimentos especiais, que não
atingem o quantum de Cr$ 5. 700,00, a
que tais categorias alcançarem inicialmente, na respectiva escala federal de
remuneração, e que agora, com a expedição do Decreto-Lei n. 0 1.313 de 28 de
fevereiro último, foi elevado para ....
Cr$ 5. 980,00".
A proposição se ajusta perfeitamente
a todas as recomendações contidas na
legislação pertinente à espécie, nos termos do mandamento constitucional que
estabelece os princípios da paridade de
retribuição.
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de março de
1974. - Cattete Pinheiro, Presidente Ruy Carneiro, Relator - Osires Teixeira
- José Augusto - Carlos Lindenberg Heitor Dias - Saldanha Dern - Fernando Corrêa.

Lei n.O 5. 645, de 10 de dezembro de 1970,
e já parcialmente incorporado ao serviço público do Distrito Federal.
3. Trata-se, no caso, de contemplar os
serviços que integram o Grupo III, a que
se refere o art. 2.0 da Lei n.0 5. 920, de 19
de setembro de 1973, que estabelece dlretrizes para a classificação de cargos no
âmbito da administração públlca local.
4. Os níveis propostos encontram-se de
acordo com os valores estabelecidos para
os funcionários federais do respectivo
grupo, circunstância justificada na exposição de motivos do Governador do
Distr! to Federal, que esclarece:
"Invocando os motivos que levaram
este Governo a adotar o teto acima
Indicado, de Cr$ 5.570,00, é importante ressaltar que as atlvidades de
tributação, arrecadação e fiscalização do Governo Federal são de responsabilidade bem maior, tanto pela
sua imediata repercussão no processo de desenvolvimento econômico nacional, como por se estruturarem de
forma a não Invalidarem ou comprometerem os pressupostos da politica
econômlca e financeira do Pais, para cuja formulação concorrem fatores nacionais e internacionais da
mais alta diversificação e complexidade. Enfatizando, ainda, a diferença entre as atlvldades de tributação,
arrecadação e fiscallzação do serviço civil da União e as do serviço civil
do Distrito Federal, é de se salientar
que na esfera federal tais atividades,
sobretudo no que diz respeito à execução, cobrem todo o território nacional, obrigando os servidores a que
tais trabalhos estão afetos a rodízios
e viagens permanentes e obrigatórias, o que torna o exercício de tais
atividades
bem mais complexo.
PARECER
0
N. 29, de 19'74
No Distrito Federal, porém, tais atlvidades são de caráter local e, se este
da Comissão de Finanças, sobre o
aspecto
não lhes diminui a imporProjeto de Lei n.0 9, de 19'7 4 (DF).
tância, as torna Indiscutivelmente
Relator: Sr. Lourival Baptista
de execução bem mais simples."
O Sr. Presidente da República subme- 5. A proposição, ademais, seguindo a
te à apreciação do Senado Federal, nos slstemá tica do plano de classificação, extermos do art. 42, item V, da Constitui- clui as vantagens até então auferidas em
ção, o projeto de lei em exame, que tem razão da ocorrência de requlsi tos previspor obj etivo a fixação de valores de ven- tos em lei, determinando a sua absorção
cimentos para os cargos do Grupo Tribu- nos novos níveis de vencimentos, excetação, Arrecadação e Fiscalização do Ser- tuando-se o salárlo-famiUa e a gratificação adicional por tempo de serviço.
viço C!vil do Distrito Federal.
2. A medida em exame prende-se ao 6. Visando ao interesse da administraprograma de classificação de cargos ins- ção, o projeto reitera a regra que limita
tituído pelo Governo Federal •através da o Ingresso nas classes iniciais de carrel-
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-383ra aos cidadãos que contem a Idade máxima de 35 anos na época da inscrição no
respectivo concurso público, cuja reali~
zação se dera após a vigência da Lei n.O
5. 920, de 19 de setembro de 1973.
7. Abrangendo 310 cargos, calcula-se
em Cr$ 400.000,00 o aumento mensal da
despesa, que será atendida pelos recursos
orçamentários da Secretaria de Finanças
'do Distrito Federal, consoante dispõe o
art. 6.0 da proposição sob exame.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de março
de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presldente, no exercício da Presidência Lourival Baptista, Relator - Saldanha
Derzi - Lenoir Vargas - Cattete Pinheiro - Tarso Dutra -Nelson Carneiro
- Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Sobre a mesa ofício que será lido pelo
Sr. 1.o-secretário.
É lido o seguinte
OFíCIO
GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO
~ERPAR~AR

Brasilla, 21 de março de 1974.
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Exmo. Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Sr. Presidente:
Apraz-me comunicar a V. Ex.a, para
os fins convenientes, que o Grupo Brasileiro da União Interparlamentar designou o Sr. Senador Lenoir Vargas para
comparecer, como seu representante, à
T.ercelra Conferência Parlamentar Sobre
Melo Ambiente, a realizar-se em Nairóbi,
Quênla, de 8 a 10 de abril próximo.
Queira aceitar meus protestos de consideração e apreço.
Tarso Dutra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o expediente lido, designo por Indicação do Grupo Brasileiro da
União Interparlamentar, o Sr. Senador
Lenolr Vargas. (Pausa.)
Sobre a mesa projeto de lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.

É

lido o seguln te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N,o 19, de 1974
Altera a redação do parágrafo único do art. 151 do Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O parágrafo único do art.
152 do Código Penal (Decreto-Lei n. 0
1.004, de 21 de outubro de 1969), renumerado para 151 pela Lei n.0 6. 016, de 31
de dezembro de 1973, passa a vlger com
a seguinte redação:
"Art. 151 - ....................... .
Parágrafo único - Procede-se m·edlante requisição do Ministro da
Justiça, no caso de ofensa a chefe
de governo estrangeiro, ou de seus
representantes diplomáticos, acreditados no País; de requisição:
a) do Presidente do Tribunal competente, quando o ofendido for magistrado;
b) do chefe do Ministério Público,
quando o ofendido for um de seus
membros; dos pl'esidentes da Câmara dos Deputados, d·o Senado Federal
ou das Assembléias Legislativas,
quando o ofendido for representante
do povo, conforme o caso; e de representação, se o crime é cometido
contra funcionário e em razão de
suas funções."
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua. publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A redação atual é a seguinte:
"Art. 151 - ....................... .
Parágrafo único - Procede-se mediante requisição do Ministro da
Justiça no caso do n. 0 I do art. 146
e mediante representação do ofendido no caso do n.0 II do mesmo
artigo."
Por sua vez, o art. 146 dispõe:
.
"Art. 146 - As penas comlnadas. nos
antecedentes artigos deste capitulo
aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;

- 384II - contra funcionário público, em
razão de. suas funções."
O cotejo da legislação vigente com o
projeto mostra claramente o seu objetivo: ele quer dar proteção mais eficiente aos membros do Poder Juidiciárlo, do
Poder Legislativo e do Ministério Público.
O relevo e a importância das funções
exercidas pelos membros dos dois Poderes e pelo Ministério Público justificam
plenamente que se dê compulsoriedade
à abertura de inquérito policial e à conseqüente ação penal, quando a vítima é
componente dos Poderes Legislativo e
Judiciário ou do Ministério Público.
Não há razão que justifique a compuisorledade do procedimento penal apenas quando o ofendido é o Presidente
da República ou chefe de governo estrangeiro.
O projeto vai mais longe: estende a
mesma proteção aos representantes diplomáticos acreditados junto ao nosso
governo e não restringe a providência
apenas ao âmbito federal. Mas, pelo contrário, estende-a aos Estados.
!!: comum ver-se só na esfera federal,
quanto também na estadual, membros
dos três Poderes serem enxovalhados e
terem os seus nomes arrastados na lama
da difamação e da calúnia.
!!: preciso que a autoridade honesta e
zelosa no cumprimento do seu dever tenha maior proteção da lei.
Por isso, a compulsorledade da abertura do inquérito e posterior procedimento penal representam uma barreira
aos crimes contra a honra de tão altos
servidores da Nação e dos Estados.
Este projeto foi desenvolvido a partir
de sugestão formulada por eminente juiz
carioca, Carlos Alberto de Bulhões Mattos, sugestão que desenvolvemos e ampliamos. a fim de melhor atingir os objetivos visados.
Sala das Sessões, em 21 de março de
1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

CóDIGO PENAL
•••• o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••

Art. 151 - Nos crimes previstos neste
capítulo, somente se procede mediante
queixa, salvo quando, no caso do art. 144,
resulta lesão corporal (art. 133 l.

Parágrafo único - Procede-se mediante requisição do ·Ministro da Justiça no
caso do n. 0 II do mesmo artigo.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O projeto que acaba de ser lido será

publicado e, em seguida, remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 22, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado do pronunciamento prestado
pelo professor Mário Henrique Simonsen,
Ministro de Estado da Fazenda, ontem,
dia 20, e publicado nesta data na 1mprensa.
Sala das Sessões, em 21 de março de
1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O requerimento lido, de acordo com o
disposto no art. 234, § 1.0 , do Regimento
Interno, será submetido ao exame da
Comissão Diretora.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Amaral Peixoto, que falará como Lider
do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO - (Como
Líder do MDB. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos debates ontem efetuados nesta Casa, com a
cordialidade que, felizmente, sempre preside os nossos entendimentos e até mes~
mo os nossos desentendimentos com a
ARENA, algumas dúvidas foram levantadas sobre a posição do nosso partido.
Desejo e tenho mesmo a obrigação do
esclarecer essas dúvidas, firmando e
marcando bem a nossa posição. Nós, do
Movimento Democrático Brasileiro, não
somos, não podemos ser contra a renovação dos quadros políticos. Pelo contrário, estamos fazendo um grande esforço para atrair para as nossas fileiras
e, digo mais, para a vida pública, no
nosso partido ou no partido do Governo,
a mocidade brasileira, porque achamos
que ela precisa atuar ao nosso lado, ao
lado dos mais velhos, preparando-se para assumir, amanhã, o comando deste
País.
Mas, naqueles entrechoques de apartes e contra-apartes, algumas afirmações foram feitas que precisamos escla-
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- 385recer. Quero esclarecer bem a p·osição
do Movimento Democrático Brasileiro. Se
somos contra o projeto apresentado pelo
ilustre Senador José Llndoso não é porque não queiramos a renovação dos
quadros politicas, não é porque não desejamos ampliar a vida pública do País
atraindo novos elementos. 1!: porque
achamos que não existem quadros preparados para isto, e a observação do
Senador José Samey foi muito elucidativa: o MDB não fecha as suas portas.
Pelo contrário, procura atrair a mocidade e vê com prazer quando os novos
elementos politicas, nas suas flleiras ou
nas fileiras da ARENA, ascendem às
mais altas posições. Foi para nós uma
alegria ver esse jovem Deputado da Guanabara Célia Borja assumir, agora, a
Liderança do Governo na Câmara dos
Deputados. 1!: um valor novo, é um homem indiscutivelmente destinado a um
grande futuro neste País. Muito antes de
ele ser escolhido, eu já o havia prevenido que sentia que ele seria elevado a
uma nova função importante no futuro
Governo. E havia - como mais velho,
esta é a nossa obrigação - lhe dado um
conselho que não sei se ele estã seguindo: que tomasse nota de todas as conversas, de tudo quanto faz para que, no
fim da sua vida, pudesse dar uma contribuição ao País, entregando seus arquivos para os que forem mais tarde estudar a vida politica do Brasil.
Nosso l'eceio, nesse aumento exagerado
do número de candidatos é porque, havendo excesso de vagas, possivelmente
~lementos sem qualquer possibil!dade de
ex!to nos pleitos eleitorais, mas desejosos
de terem seus nomes focalizados, Irão
aventurar-se num e noutro partido e,
pelo seu procedimento, talvez comprometam a vida politica do Brasil.
Nós, políticos, temos obrigação de trabalhar para reerguer o nível moral e
intelectual da politica brasileira. Devemos ter orgulho de ser e declarar alto
e bom som, que somos politicas. '
O Sr. Eurico Rezende - Permite
V. Ex.e. um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Com
muito honra, nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.a aborda um argumento novo e, por via de
conseqüência, abre uma outra frente
neste debate. A tese de V. Ex.n estabelece o receio no sentido de que se possa
dar oportunidade ao nventureirismo. se

não estou interpretando mal, o receio
de V. Ex.n é de que elementos sem qualquer qualificação ingressem nas chapas
partidários apenas para colonizar a ele!~
ção de outros e assim obter aquele vai~
doso título de suplente. Aliás, vários
amigos meus, tanto em termos de ARENA como de MDB, têm um cartãozlnho
dizendo: "José Bonifácio de Queirós, Suplente de Deputado", sem sequer .mencionar o quantitativo de votos recebidos.
Mas isso é um problema de direção
partidária, é um problema de fiscalização, porque cada programa, cada estatuto naturalmente estabelece um sistema de contenção. Podemos perfeitamente evitar, mas os maus candidatos
constituem exceção.
Assim, esse receio de V. Ex.a pode ser
espancado e jogado em cacos pelo chão
através de uma fiscalização partidária.. E
ninguém mais experiente do que V. Ex.e.
para fazê-lo, porque tem abrilhantado
e fecundado a vida pública brasileira
com muita honradez e a tradicional eficiência pessedista, há muitos anos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ilustre
Senador, muito obrigado pelo .aparte de
V. Ex.4
Infelizmente, devemos reconhecer que
nem os antig·os partidos nem os atuais
tiveram esse cuidado. Quantas vezes, depois da existência da ARENA e do MDB,
o Governo da Revolução teve que agir
punindo homens que foram escolhidos
pelos partidos - jã não falo em casos
políticos, em que se cometeram algumas injustiças, mas ptll)indo esses aventureiros a que V. Ex.a se refere ...
O Sr. Eurico Rezende - A que V. Ex.a
se referiu.
O SR. AMARAL PEIXOTO - E V. Ex.a
confirmou. ·Quero mostrar mais uma
coisa: em 1970, a lei permitia que os
partidos apresentassem candidatos em
número três vezes superior ao de vagas
existentes. Entretanto, nenhum partido,
em qualquer Estado da Federação, conseguiu atingir esse número.
Tenho aqui a lista dada pelo Tribunal
Eleitoral: no Estado do Amazonas - do
ilustre Senador José Lindoso - havia 4
cadeiras; portanto, os partidos poderiam
designar 12 candidatos. A ARENA registrou 5, e o MDB, 5,
O Estado de V. Ex.", Senador Eurico
Rezende, tinha 7 cadeiras - 21 vagas
portanto. O partido de V. Ex.n registrou
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cadeiras - 63. vagas. A ARENA registrou , foi, através de todo um sistema de leis,
de preceitos de leis existentes, que a
44 candidatos, e o MDB, 32.
ARENA, como partido majoritário, tem
Ag·ora, o que é mais importante, na procurado criar um sistema legal, no
Guanabara, onde o meu partido tem Direito Positivo partidário, que defenda
maioria: 20 cadeiras - 60 vagas. A o princípio ético e evite, sob influências
ARENA registrou somente 27; o MDB, 59. e pressões, a mudança de partido no
A sombra do Governo permite isto. ano ele! torai.
Deputados Estaduais: 44 cadeiras 132 vagas. A ARENA registrou 104; o
Foi Isso comprovado, à saciedade, com
MDB, 132.
a leitura dos textos que fiz, no discurso
que ontem pronunciei, defendendo o
O Estado do Rio Grande do Sul - do pvojeto por nosso intermédio apresenSenador Guida Mondln - é, a meu ver, tado à consideração do Senado, por ino mais politizado do Brasil. As lutas po- cumbência com que a Liderança nos
líticas vêm desde o século passado, do honrou.
Império. o homem já nasce num partido
V. Ex." diz que teme, tem receios por
e faz toda a sua vida sem se afastar da
falta de quadros preparados para o exerpolitica.
cício da atividade política. Nobre SenaVejam V. Ex.as: 26 cafdeiras tem are- dor, nós, na ARENA, temos a preocupapresentação federal do Rio Grande do ção, estamos desenvolvendo um trabaSul - portanto, 78 vagas para registro. lho no sentid·O de preparar esses quaA ARENA registrou 29, e o MDB, 30. Ne- dros políticos. No curso do ano passado
nhum dos dois partidos atingiu a meta- desencadeamos, em todos os Estados,
de do número de vagas. Para Deputados cursos de informação política, procuranEstaduais: 50 cadeiras às assembléias do levar aos moços e aos nossos concidalegislativas - portanto, 150 possibilida- dãos, que estavam à margem da vida
des de registro de candidatos. A ARENA partidária, as linhas gerais, as Informaregistrou 70, e o MDB, 64.
ções necessárias e a mensagem cívica
do nosso partido. Tivemos, portanto, a
A lei de 1970 não foi aproveitada, tal- diligência necessária de transmitir, nuvez porque, devido aos cuidados a que ma perspectiva de participação efetiva,
V. Ex." se vefere, as dlreções partidárias a eles a nossa mensagem. Acho que o
não enc·ontraram candidatos suficiente- partido exerce aquilo que chamei, cermente qualificados para completar suas ta vez, de pedagogia cívica; o partido
chapas. No total, existiam 701 cadeiras é a grande escola. Se vamos, efetivamena preencher nas assembléias legislati- te, nos lançar numa campanha política,
vas, com a possibilidade de 2 .103 vagas. temos a obrigação de dar essa perspecA ARENA registrou somente 1.341 can- tiva de pedagogia cívica aos nossos cididatos, e o MDB, 879. Portanto, em dadãos.
plena vigência d.e uma lei que se procura,
Quanto ao problema de pessoas, aqui
agora, reproduzu, nenhum dos partidos
conseguiu registvar o número de candi- chamadas de aventureiras, participarem
do processo político, não me parece que
datos permitido pela lei.
seja um temor justificado. Nenhum parO Sr. José Lindoso - Permite-me tido, nenhuma classe, nenhuma associav. Ex." um aparte?
ção, nenhum grêmio está indene de ter
nas suas fileiras alguém que possa ferir
O SR. AMARAL PEIXOTO - Com os princípios e os obj eti vos dessas enmulto prazer.
tidades. Cumpre realmente aos dirigentes sanear, eliminando aqueles que não
O Sr. José Lindoso - Ouço o discurso correspondam
objetivos !dealíst!cos
de V. Ex.a, que faz uma colocação intei- que animam aaos
entidade,
que
ramente diferente daquela ontem feita essa pessoa, Indigitada aquievitando
como
avenpelo nobre Senador de São Paulo ...
tureira, venha a se fillar. O nosso esO SR. AMARAL PEIXOTO - Esta é a tatuto, no seu capitulo sobre os direitos
e deveres dos flllados do partido e da
primeira parte do meu discurso.
disciplina partidária, estabelece preceiO Sr. José Lindoso - V. Ex.", pelo tos relativamente ao exercício dos direimenos, levantando esses dados, não está tos partidários, a disputa dos cargos elea acusar a ARENA de usar expediente tlvos ou cargos partidários, exigindo-se
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para essas atlvldades polirtlc·o-partlclárlas.
Outro aspecto que desejo assinalar, se
V. Ex." me permitir, é que, quando V.
Ex.n diz que os partidos não preencheram todas as vagas que a lei generosamente colocou à sua disposição, poderíamos - adotando esse raciocínio dizer que nem por Isso partido algum
foi prejudicado. O fato de não se preencherem as vagas não prejudica o direito de disputa. O que se diz é "até o
triplo".
Se a evolução do processo de participação, tão defendido por V. Ex.a e pela
nobre Oposição, quanto por nós, tiver
realmente crescido, se dinamizado e houver um desejo de participação de um
maior número, nós não temos, então, ás
portas fechadas para quem desejar participar. Estou certo de que uma reflexão
mais profunda, sem nenhuma paixão
da parte de V. Ex."•, eliminará o temor
desse preceito, lançado no projeto com
o objetlvo de dar um ensejo de participação.
É passivei que se diga que a ARENA
terá sempre um número maior de participantes, em determinados Estados,
porque aí estará em proporção - e é
normal Isso - a nossa expressão política. Nós, no momento, detemos, mercê do trabalho fecundo e sério da Revolução, um apoio popular decisivo e
maciço; então as preferências poderão
ser ocasionalmente, nesse ou naquele Estado, pela ARENA.
Mas V. Ex.ns detêm em Inúmeros municípios, também, a preferência do eleitorado. E por que desejam fechar as
portas à mocidade, que V. Ex.as proclamam como estando ao seu lado, quando
achamos que devemos abri-las? Porque
pertencer ao MDB, como pertencer à
ARENA, no nosso entendimento, é estar
servindo à democracia e ajudando a
construir o País.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Respondendo a V. Ex.", devo dizer que esse trabalho que a ARENA está fazendo em alguns Estados também está sendo feito
pelo MDB. Numerosos têm sido os representantes federais do Movimento Democrático Brasileiro que têm percorrido o
Brasil falando no Interior, em pequenos
municípios, nas capitais, falando sobretudo aos moços, concitando-os para a
vida pública.

O Sr. José Lindoso - Aplaudimos V.
Ex.ns por esse trabalho e esperamos que
confiem· no resultado, que será, exatamente, um fluxo maior de candidatos à
legenda do MDB.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Amanhã
mesmo estarei, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de São Gonçalo,
numa concentração, para levar a palavra do partido aos jovens daquele grande município fluminense. O Senador
Franco Montoro, há pouco, esteve em
Campos, fazendo uma palestra para a
mocidade do Município de Nilo Peça-

nha.

V. Ex.", entretanto, vai obrigando-me
a tocar já num ponto que seria tratado
mais tarde. v. Ex.a fala nessa facilidade de obter adeptos, componentes para
as chapas, mormente da ARENA. Direi
a V. Ex." que a eleição de gQvernador de
Estado um mês antes facilita muito esse trabalho. Há multa gente que sabe
que não vai ser eleita, mas quer inscrever-se na chapa da ARENA para disputar, depois, o direito de ser secretário de
Estado, de ser chefe de uma autarquia,
de exercer um cargo de confiança do
governo. V. Ex." não pode dissociar as
duas coisas: a eleição de governador
trinta dias antes do pleito federal facilita muito esse trabalho de catequese
da ARENA.
Nós somos contra as duas coisas, mas
quero, em primeiro lugar, dizer que, mais
do que isso, somos sistematicamente eu pelo menos o sou - contra essa permanente mania, que temos tido no Brasil, de mudar a legislação eleitoral no
ano do pleito.
Em 1950 procurou-se, até depois de
realizada a .eleição, dar uma interpretação diferente ao pleito, criando a
maioria absoluta, que não estava prevista nem na Constituição nem na legislação eleitoral. Felizmente o Tribunal Superior Eleitoral não tomou conhecimento.
Em 1955, nós, do Partido Social Democrático, tivemos de concordar, porque foi
tal a celeuma feita que modificamos totalmente o sistema de votar, criando a
cédula oficial nas proximidades da realização do pleito de 3 de outubro.
E daí para cá, em todas as eleições
que se realizaram no Brasil, através de
leis aprovadas pelo C1
, ou
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modificada a legislação. Não sabemos
como vamos votar em 1974 e muito menos como será a eleição em 1978. Por
que essa mania permanente de mudarem-se as regras dos embates políticos
nas proximidades de pleitos eleitorais?
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite
um aparte??
O SR. AMARAL PEIXOTO multa honra.

Com

O Sr. José Lindoso - Não desejo responder a V. Ex.a porque sei que a pergunta formulada tem mero efeito oratório, porque V. Ex.a, um catedrático de
civismo e de experiência partidária, sabe perfeitamente que as leis políticas se
aperfeiçoam sempre, em face dos resultados dos pleitos eleitorais. Se há uma
classe, um tipo de lei que tem que sofrer
essas adaptações e esses aprimoramentos, é exatamente das leis políticas. V.
Ex.• sabe que o Governo e os partidos
politicas lutam pelo aperfeiçoamento do
mecanismo partidário, para que se expresse, verdadeiramente, a opinião popular.

E isto não pode ser uma ilusão; é uma
luta e é uma busca que vem desde 1930,
e foi o postulado da Revolução de 1930
- como V. Ex.a bem conhece -, porque
naquele ano a implantação do voto secreto f·ol uma das conquistas mais significativas do processo da nossa evolução política. Então, após as eleições os
tribunais estudam os casos, verifica,n;_ as
tentativas de fraude e, através de nova
legislação, procuram coibir, corrigir, evitar que novas frestas de corrupção se
Ins-talem no processo eleitoral. Este é o
motlv<l decorrente de um imperativo de
ética e de um imperativo de busca da
verdade eleitoral. As leis que estamos
votando não alteram o jogo eleitoral.
Alterar-se-la o jogo eleitoral se estivéssemos estabelecendo, por exemplo, em
vez da eleição proporcional, a eleição
pelo voto distrital. Isso seria uma mudança substancial. Mas fixação das datas, determinação dos processos, das datas de convenção não alteram, substancialmente, o jogo eleitoral, não alteram o processo, a mecânica, mas estabelecem a normatividade necessária para que esses a tos sejam praticados ordenadamente pela Justiça Eleitoral.

Daí, a natureza dessas leis, daí elas

serem temporárias; a de 1970, a de 1972,

a de 1974, como também serão temporárias as de 1978, de 1980 e de 1982. Sob
esse aspecto, V. Ex.a tem a resposta
curial. Não é, absolutamente, mudança
de jogo. Nós não estamos alterando o
jogo. A ·eleição é proporcional, o voto
é secreto, a Justiça Eleitoral presidirá
o pleito. A segurança eleitoral e a propaganda aí estão com a garantia absoluta do Governo, para que o povo, acorrendo às umas, traduza as suas preferências através do voto secreto. Se, antecipadamente, podemos ter o acalento
de que esta verdade eleitoral, se efetivamente expressa, dará à ARENA a
mai·oria, isso é pela convicção das obras
e realizações que a Revolução está fazendo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex.a
declara que o aperfeiçoamento da lei deve ser uma preocupação. Deve ser uma
preocupação de todos nós. Mas não nos
parece, entretanto, que isso seja aperfeiçoamento da lei. Pelo contrário, é um
retrocesso, é um sistema para esmagar
a Oposição. Do mesmo modo, quando se
tratou da eleição para Senador, protestamos contra aquele chamado "mut!rão",
que somava três candidatos a Senador
para cada vaga; somava-se o resultado
total e depois se via qual o eleito. Esse
processo vai fazer com que o meu partido, a Oposição brasileira, a Oposição
constituída pelo MDB, seja, mais uma
vez, esmagada no pleito de 1974.

V. Ex.a fala, também, na renovação,
mas a lei fecha as portas à renovação.
Peço a atenção de V. Ex.a, que irá verificar o seguinte: pelo seu projeto, os
Deputados atuais têm seus direitos assegurados e poderão, desde já, iniciar sua
propaganda. Entretanto, os novos candidatos só o poderão fazer depois da c,onvenção. E esta é adiada, esta é transferida para agosto - se não me engano. Então, nesse intervalo, os atuais
Deputados estarão em plena propaganda, e aqueles moços, os novos, aqueles
que nós queremos atrair para a vida
pública, não poderão fazer propaganda;
quando iniciarem o percurso, a sua caminhada cívica pelos Estados, já irão encontrar ...
O Sr. Ciodomir Milet - Permite V. Ex. a
um aparte?
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aparte a V. Ex.", mas lembrare! que o
Sr. Presidente já está chamando a minha atenção para o tempo de que disponho.
O Sr. Clodomir Milet no meu aparte.

Sere! breve

O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu falei
multo pouco tempo.
O Sr. Clodomir Milet - O meu aparte não será "amazônico". Serei breve.
V. Ex." tem razão na alegação que está
fazendo. Uns seriam prejudicados em relação a outros, que desde agora poderiam estar fazendo a sua campanha.
Mas, em termos de partido, os dois partidos se igualariam, porque, no caso de
V. Ex.", já os do seu partido podem fazer campanha desde ag,ora, uma vez que
no estatuto do seu partido está dito que
está resenado para os atuais Deputados
e até Senadores o lugar na chapa. Nós,
do nosso partido, vamos ter por lei o
mesmo direito que V. Ex." adquirirá,
através do regimento do seu partido,
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. De modo que, se realmente isso se
pode dar, quem iniciou essa situação,
quem começou isso foi o partido de v.
Ex.", inserindo no seu estatuto essa disposição.
O SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex."
está desviando o problema. Falo na convenção, que o projeto transfere para a
frente, reduzindo, portanto, o prazo de
propaganda dos novos candidatos.
O Sr. Clodomir Milet - Não há transferência para a frente. Apenas o estabelecimento de um prazo uniforme, para evitar justamente isso, para evitar
que em determinados Estados as convenções se realizem antes, multo antes,
e em outros atrasem, e um partido faça
a sua por antecipação, e outro não possa fazer. Enfim, nós estabelecemos um
prazo. Acho que está certo. li: um prazo
para que todas as convenções se façam.
Isto já ocorreu da outra vez.
O Sr. Nelson Carneiro - Se fosse dito
"até agosto", V. Ex." teria razão. Mas
não diz "até agosto".
O Sr. Clodomir Milet - Mas diz "durante o mês de agosto". Se dissesse "até
agosto", aconteceria isto: uns poderiam
fazer campanha multo mais cedo do que

outros, ao passo que, se todas forem realizadas num mesmo prazo, num determinado período, todas serão Iguais.
Aproveito a oportunidade para dizer a
V. Ex." que estive vendo, a propósito daquela disposição que manda registrar até
três vezes o número de candidatos, na
lei de'1970 quem foi o autor da emenda
que resultou na aceitação, pelo Congresso, de tal disposição. Foram dois Deputados do Estado do Rio de Janeiro - se
nã,o me engano, os Deputados José Salim e Luiz Brás, que apresentaram a seguinte emenda: "Deputados Federais:
duas vezes; Câmara de Vereadores: três
vezes; Deputad,os Estaduais: quatro vezes". O nobre Senador Eurico Rezende
foi o relator e achou que a emenda estava um pouco exagerada em determinado sentido, e igualou aqueles números colocando "três vezes o número de
candidatos, para todas as eleições". E
nos debates que aqui se travaram não
houve nenhuma palavra contra, nem
do partido de V. Ex." nem do nosso, e a
emenda substltutiva do Senador Eurico
Rezende passou, pacifi.::amente.
O SR. AMARAL PEIXOTO 1970?

Para

O Sr. Clodomir Milet - Ficou assim,
para 1970; e agora, na feitura da nova
lei, o que fizemos apenas foi repetir o
que estava na antiga lei. Parece que deu
resultado, inclusive, no Estado de V. Ex."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Chamo a atenção do eminente Senador
para o seu tempo, que já está ultrapassado em 15 minutos.
O SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex.a
poderia chamar à atenção os nobres Senadores José Llndoso e Clodomir Milet,
que me honraram com· apartes tão valiosos.
Mas obedeço às restrições de V. Ex.a
e vou terminar passando à Taquigrafia
o quadro de candidatos registrados pelos
diferentes partidos no pleito de 1970, que
mostra que a lei não foi utillzada, entregando também o parecer que recebi,
neste momento, da Comissão de Oonstitulção e Justiça, sobre projeto do Senador Vasconcelos Torres, que ontem declarou, neste plenário, que via com grande prazer que projeto seu, antes recusado, estava sr.ndo agora encaminhado, e
com apoio da maioria do seu partido.
(Muito bem! Pnlma.s.)
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Obs.: Deixam de ser lncluidos 3 Deputados Federeis por pertencerem a.os Territórios de Rondônia, Rorelma e Amapá, noe quais as eleições sáo
majoritárias.

Total

Acre
Alago as
Amazonas
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Guanabara
Maranhão
Mato Grosso
Mínas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Río Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe

ESTADOS

Número
de
Cadeiras

CAIIIARA DOS DEPUTADOS

ELEIÇõES PARLAMENTARES EM 15 DE NOVEMBRO DE 1970

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR AMARAL PEIXOTO EM SEU DISCURSO

---------
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N.O 88, de 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 1973, que estabelece
critério para eleições que obedecerem
ao sistema proporcional em 1974.
Relator: Sr. Osires Teixeira

Como observa o próprio autor do projeto, a modificação pouco Interesse poderia ter na disputa para a Câmara Federal.
Parece-nos que o mesmo se pode dizer
em relação à disputa para a Assembléia
Legislativa, restando, então, a possibilidade de aplicação, em escala razoável,
nos pleitos para as Câmaras Municipais.

De iniciativa do Ilustre Senador VasCumpre assinalar que, com o atual criconcelos Torres, visa o presente projeto tério, numerosíssimos foram os municía estabelecer, nas eleições que obedece- pios, em todo o Pais, nos quais houve direm ao sistema proporcional em 1974, a ficuldade até mesmo de se encontrarem
possibllldade para cada partido de re- candidatos em número equivalente ao
gistrar candidatos até três vezes o nú- das vagas disputadas.
mero de vagas a preencher.
Ante o exposto, opinamos, quanto ao
2. Na justificação, após reportar-se ao mérito, pela rejeição do projeto.
estabelecido de início pelo Código EleiSala das Comissões, em 9 de maio de
toral em seu art. 92, relembra o ilustre
autor que o critério fixado pela Lei n.o 1973. - Accioly Filho, Presidente em
5.453, de 14 de junho de 1986 (Lei da exercício - Osires Teixeira, Relator Sublegenda), foi o de permitir o registro José Lindoso- Nelson Carneiro- Wilde até duas vezes o número de vagas a son Gonçalves - Gustavo Capanema. José Augusto - Carlos Lindenberg.
preencher.
Alega, ainda, terem daí advindo sérios
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) embaraços aos partidos em funciona- Por delegação do nobre Líder Petrônlo
mento, "dado o número maior de postu- Portella, tem a palavra o ilustre Senador
lantes à vereança do que de vagas". E, VIrgílio Távora, como Líder de partido.
também, que ,a mudança proposta acarretará benefício a ambos os partidos
O SR. VIRGíLIO TAVORA - (Como
políticos, revitalizando-os, sobretud·o Líder. Sem revisão do orador.) Sr. Prequanto às candidaturas à deputança es- sidente, Srs. Senadores, como antew
tadual e facilltando a feitura das cha- lóquio da análise que em breves dias se
pas.
fará, a exemplo do que, desde 1969, to3. A matéria objeto da proposição em dos anos, no Inicio de cada sessão leexame situa-se no âmbito da competên- gislativa, fazemos da mensagem então
cia legislativa da União (art. 8.0, Item enviada pelo Sr. Presidente da RepúbliXVII, alínea b, da Constituição Federal), ca ao Congresso Nacional - e neste ano
sendo, inclusive, das de competência ex- de 1974 mais nos parece obrigatório a
clusiva e indelegável do C.ongresso Na- tal proceder, eis que o documento foi,
cional (art. 52, parágrafo único, item na espécie, o último do Governo Médlcl
e é abrangente de todo o período,
II, da Constituição Federal).
1969/73 -, hoje vamos apreciar o proNada há que se lhe possa objetar no nunciamento emitido pelo Ministro Máque tange à constitucionalidade e à ju- rio Henrique Slmonsen e ontem publicado na Imprensa nacional, pelo que de
ridlcidade.
e elucidativo quanto à juste4. Face ao disposto no art. 100, Item I, pertinente
za
das
posições
governamentais no setor
6, do Regimento Interno do Senado, in- económico-financeiro,
aqui defendidas
cumbe a esta Comissão pr·onunciar-se, por nossa voz e outras mais
autorizadas,
quanto ao mérito, em matéria eleitoral. e pelas afirmativas de intenção
e dlrePretendendo o pr.oj eto do ilustre re- trlzes a seguir no próximo qülnqüênio
presentante fluminense introduzir uma que nele se contêm. É sem favor uma
alteração a vigorar apenas nas eleições peça histórica a ser registrada nos Anais
proporcionais de 1974, evidencia-se sua desta Casa. Daí, o nosso requerimento
neste sentido, encaminhado à Mesa.
fundamental inconveniência.
Para conhecimento deste Plenário,
Acresce observar que a pletora de candidatos, ao invés de facilitar a seleção procuraremos resumi-lo, respigando seus
dos melhores valores, antes a dificultará. pontos mais Importantes, certos de que
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País.
Inicialmente vemos nele afirmativas
de que soluções adotadas no passado são,
graças à nossa imaginação, à ima~na
ção brasileira, conquistas lrreverslvels:
o gradualismo no combate à Inflação;·
a correção ·monetária na redução dos
seus efeltDs; as minldesvalorizações
cambiais, que tornaram possível a expansão do nosso comércio exterior; a
fórmula de política salarial, que tirou
do domínio das greves, dos atritDs esses
reajustes tão necessários à vida do trabalhador brasileiro e compatibilizou-o
com o desenvolvimento que então a Pátria experimentDu; e, finalmente, os incentivos fiscais, que como que fizeram
a coerência do desenvolvimento com as
necessidades setorials e regionais mais
agudas. Dá ênfase aos dois grandes problemas conjunturais com que se defronta a nossa economia no momentD: o impacto da crise mundial dos preços dos
produtos primários sempre em ascensão,
e, por outro lado, as transformações exigidas por uma sociedade de um país que
está encontrando o seu destino.
Sob o ponto de vista puramente econômico, acha que aquele impacto deve
ser apreciado num tríplice aspecto: o
primeiro, que vai obrigar a revisão de
determinadas prioridades de investimentos básicos, mormente aqueles no setor de transportes. Uma sociedade baseada no uso de petróleo, em quantidade
abundante e barato, da noite para o dia
se vê frente a uma verdade: esta fonte
de energia não é Ilimitada em suas reservas e sobe aceleradamente seu preço,
mercê da politica conjugada de todos os
seus principais países produtores. Daí,
a necessidade e a coragem da afirmativa
de se voltar o grosso dos investimentos
de transportes para aqueles meios que
dêem maior rentabilidade à consumação desse combustível caro. Assim, pasçam a primeiro plano os investimentos
ferroviários, os investimentos portuários
e a pavimentação rodoviária.
Então, a possibilidade de crescimento
seria o segundo ponto de nossa economia a ser abordado, tendo em vista o
balanço de pagamento. Aí, com que satisfação sentimos ver afirmado que, graças de uma política séria, de uma política extrovertida dos governos da Revolução, de 1967 até os dias de hoje,
podemos ver as nossas necessidades de

petróleo, que sobem em termos geométricos, serem asseguradas pela nossa
balança de pagamento, em conseqüência do apoio que temos do aumento,
também em grau quase geométrico, de
nossas exportações.
Em 1964 havia uma relação - e chamamos a atenção bastante de nossos
companheiros pelas afirmativas que fizemos várias vezes, aqui, da tribuna desta Casa - entre dívida liquida e exportações de 1,89. Sempre timbramos em
afirmar do pouco valor que se deve dar
à dívida bruta, e sim dar valor à dívida
liquida, isto é, aquela menos as reservas internacionais. Essa relação era de
1,89 em 1964, repetimos; no ano de 1972
baixou já para 1,34 e em 1973 atingiu
1,04. Em outras palavras: a nossa dívida
liquida é praticamente igual às reservas
internacionais que possuímos.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a me
dá licença para um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA prazer.

Com

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a ressalta no pronunciamentD do Ministro
Mário Simonsen que S. Ex.a afinal
deu ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Começamos a ressaltar, bem entendido.
O Sr. Nelson Carneiro - . . . aqueles
dados que havíamos pedido desde setembro de 1972 e que nos foram negados
até agora. O Ministro começou bem porque começou dizendo francamente qual
era a dívida externa do Brasil.
ll: curioso que o Governo Médici, que
tinha tão bons resultados, como V. Ex.a
refere, tivesse ficado sem responder um
pedido de informações que eu formulara
como Lider da Minoria em setembro de
1972, e só em março de 1974 vamos ter,
na palavra do Ministro Simonsen, isso
que não deveria ser segredo de Estado,
porque segredo de Estado continua sendo a aplicação dessas reservas.

O ex-Ministro Delfim Netto declarou
na Câmara dos Deputados que daria
essa explicação numa sessão secreta, que
dependeria do Líder da Maioria a autorização para fazê-lo, e o Lider da Maioria estranhamente a negou. De modo
que o que continua sendo segredo de Estado é a aplicação das reservas.
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tabu. Eu já esperava comemorar em setembro o segundo aniversário do meu
pedido de requerimento, que tinha ficado sem resposta, quando S. Ex.a respondeu. Não havia o que esconder! Respondeu lisamente sobre a situação externa. Também S. Ex.a acabou com outro tabu, desmentiu outra ilusão: mostrou que o custo de vida aumentou no
BrasU; em alguns lugares, até 27%, ao
contrário daquela teimosia, daquela
constante afirmação de que o custo de
vida em 1973 tinha aumentado apenas
12%. O Ministro Slmonsen começa bem
porque começa falando a verdade.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Então
vamos também começar a falar a verdade:
Número um: lamentamos profundamente que o nobre Líder da Minoria, no
ano de 1973, naturalmente muito atarefado com outras questões que não as
daqui do Plenário, não ouvisse as desalinhavadas palavras do Vice-Líder da
Maioria. Porque, com exceção dos dados desse ano (1973), todos esses valores apresentados pelo Ministro Mário
Simonsen constam de discursos e de tabelas apresentadas aqui a este Plenário
por nós.
Número dois: mais uma vez queríamos
fazer uma pequena retlficação: uma
coisa é custo de vida, outra coisa é inflação. O próprio Ministro Mário Slmonsen explica muito bem, e sem rodeios a questão. Nos chegaremos até lá,
se a bondade do Sr.. Presidente e o tempo nos permitirem.
Expllca multo bem o Sr. Ministro que
o índice de inflação é tomado de uma
média ponderada entre o índice do
custo de vida na Guanabara e o índice
de preços gerais de atacado e o da construção civil na Guanabara, com pesos
respectivamente de 6,3 e 1.
O que se estuda é o espectro dos índices. Haverá de se dizer, talvez, que
esses índices de inflação, tomados pela
Fundação Getúlio Vargas, não sejam
aqueles índices com os quais mais concorde a Oposição. Mas, coerentemente,
desde 1969 é assim calculada a taxa de
inflação brasileira.
Então, o que se afirmou aqui, durante
multo tempo, não foi que o custo de
vida e a inflação tivessem o mesmo significado. E não podia o Governo, em sã

consciência, no melo de uma luta para
conter a inflação do custo de vida, dizer
que essa inflação estaria calculada por
meios diferentes, em outros sentidos.
Nunca ninguém veio afirmar, aqui, que
o custo de vida e inflação encerrassem
a mesmíssima coisa.
Gostaríamos de dizer ainda que o que
no momento transmitimos de maneira
resumida - e não poderia ser senão
desta forma - é, talvez, o pronunciamento que consagra, dito por um sucessor, a política do Governo anterio.r, porque, justamente, esses itens são aqueles
básicos em que se firmou o Governo
Médici para levar avante a missão que
a Revolução lhe havia conferido.
Continuando, Sr. Presidente, chegamos ao ponto em que, por adiantamento, o nobre Líder da Oposição tocou.
Seria o terceiro ponto a apreciar dentro
do impacto dessa crise mundial: a taxa
de inflação S. Ex.a o Ministro Mário
Henrique Simonsen, com toda a coragem, diz que não pode ser, de antemão,
prefixada, mercê desses fatores que fogem ao nosso controle por serem internacionais, mas afirma ter, dentro do
espectro de índices que compõem essa
inflação, os dados necessários para julgar que o ano de 1974 terá inflação semelhante àquela de 1973; um índice talvez aumentando mais, outro diminuindo
menos, e se compensando no resultado
total da inflação.
Vai adiante: assegura que esse desenvolvimento, à base do crescimento do
produto real de 10%, já é uma conquista; que temos todas as condições para
fazer com que esse resultado seja não.
mais de um ano, mas de vários anos
que se seguem, mercê da conjugação afirma - de dois fatores: o adequado
aumento da capacidade produtiva financeira, pela poupança interna-externa, pela manutenção do alto nível da
demanda, pela hábil conjugação de medidas monetátias fiscais e de incentivos
à expórtação, que, no passado, no presente e, esperamos, no futuro, são a
preocupação maior do Governo no setor
econômico-financeiro. Repete, também,
aquilo que há pouco foi aqui tão percutido: que o endividamento externo, como
uma das alavancas de carreamento de
poupanças do exterior para o Brasil, se
manteve e tem possibllldade, nestes 5
anos, de se manter dentro daqueles limites de segurança, dentro dos limites
dados pelos diferentes coeficientes que
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são invenção nossa, como aqui falamos
num dos pronunciamentos feitos a respeito da dívida externa, mas são aqueles sugeridos pela ONU. Dentro desses
coeficientes se mantém, em segurança,
todo o nosso endividamento, não só pelo
volume da dívida líquida, como também
pelo esquema de sua amortização até o
fim do século e pelo seu perfil.
Fala do combate à Inflação, que será
perseguido, será travado das maneiras
clássicas já apresentadas no Governo
Méd!cl: orçamentos públicos equilibrados; política de crédito sem crise de liquidez, e, aí, numa continuidade sem
Imobilismo, dá uma predominância à
parte agrícola. E justifica o Sr. Ministro,
e justificamos nós que defendemos tanto
a Idéia da manobra seguida pelo Governo anterior: hoje os preços Internacionais dos produtos primários, e máxime
daqueles derivados da agricultura, justificam que para esse setor seja carreada uma parte considerável da poupança
do País. De outro lado, preconiza uma
política monetária vigilante, não permitindo que se transforme todo o mecanismo de controle da moeda, mercê das necessidades de contraprestação das exportações, em um foco de Inflações por
si mesmo. Para isso existem as operações de open-market, tão bem conduzidas pelo Governo anterior e que prometem ter seqüêncla no atual. ll: esta afirmação que nos dá tranqüllldade: tão
Importante quanto refrear a inflação é
neutralizá-la. E neutralizá-la é, no momento atual, com toda a pouca popularidade que tenha a idéia, a manutenção da correção monetária e da minidesvalorização cambial. Acha, porém,
que algo precisa ser modificado dentro
do aperfeiçoamento imposto pela conjuntura Internacional. Os orçamentos
monetários - e aqui respondemos bastante às preocupações do nosso nobre
colega Luiz Cavalcante -, embora sujeitos a variações, e a Isso devem ficar
submetidos, devem ser seguidos pelo
Banco Central e pelo Banco do Brasil.
Na mecânica do CIP, vamos evitar que
os controles na área da produção sejam
frustrados pela liberdade dos preços da
comercialização, destorcendo a locação
dos lucros, que passariam de um setor
para outro da economia. Estender esse
controle a certas matérias-primas básicas é fazer com que o reajuste automático dos preços se façam diante do aumento dos insumos ...

O Sr. Luiz Cavalcante permite, nobre Senador?

V. Ex." me

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Só um
Instante. Terminaríamos nosso pensamento e ouviríamos, com prazer, o apar.
te do nobre colega.

... e permitir uma remuneração dos
investimentos, de maneira a abaixar os
custos, aumentar a produtividade. Com
a def.asagem entre preço de insumo, máxime com as matérias-primas importadas do exterior, subindo desenfreadamente e para as quais não temos remédio interno, isso, sim, faria com que
houvesse o desestimulo da produção.
Ouviríamos, agora, com prazer o ap.arte do nobre colega.
O Sr. Luiz Cavalcante - A citação do
meu nome feita por V. Ex.", interpretei-a como um oferecimento de agasalho
no seu frondoso discurso. E, honrando,
quero associar-me a V. Ex." na enumeração dos feitos maiores do Governo que
findou. Não é afoiteza afirmar que, em
valores absolutos de obras realizadas, nenhum outro governo se igualou ao do
General Médici. Em termos relativos, poder-se-á juntar-se a ele o Governo também extraordinário de Rodrigues Alves,
e, talvez, mais um ou dois. Enquanto f,alava V. Ex.", alinhei os pontos mais sugestivos da administração Médicl. Cito
aqui vários deles.
De 1969, início do Governo, a 1973, o
produto Interno bruto aumentou em
63%. Nesse mesmo período triplicou a
receita anual de exportação, hoje em
6,2 bilhões de dólares. Triplicou a exportação de produtos .agrícolas e também
a do açúcar, senão em volume, mas em
receita - o que é mais importante. Dobrou, em volume, a exportação de minério de ferro e quase triplicou em receita.
Quadrlplicou a receita de exportação de
produtos Industrializados, já beirando os
dois bilhões de dólares. Cresceu em 58%
a rede de rodovias pavimentadas e em
53% a geração de energia elétrtcà. Consolidou-se a diplomacia da prosperidade, inaugurada pelo nosso hoje colega
então Chanceler, Magalhães Pinto. E fo~
ram equacionados os grandes problemas
de Italpu, Carajás, Itaqul e Trombetas.
No entanto, como o Ideal é sempre
inatingível, quanto à produção de petróleo, não houve acréscimo algum. Na
verdade, o primeiro ano da administra-
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aquele de maior produção de petróleo, o
único ano em que este País tirou do seu
subsolo mais de dez milhões de metros
cúbicos de óleo cru. Naquele ano a relação entre a produção e o consumo era
de 36%. No ano de 1973, de acordo com
o último relatório da PETROBRAS, que
tenho em mãos, a relação baixou para
23,5%, isto é: no ano passado extraímos
do nosso subsolo menos de 1/4 do petróleo que consumimos. Isto, porém, em
nada deslustra o grande Governo que
findou. O General Médici deixou a Presidência da República merecendo e recebendo, sem dúvida, a gratidão e o respeito da Nação inteira.
Multo grato a V. Ex." pela oportunidade deste ap.arte.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Lamento lembrar a V. Ex.a que chegou
a hora da Ordem do Dia.
O SR. VffiGtLIO TAVORA- Sr. Presidente, vamos descontar os minutos da
intervenção do eminente colega Luíz Cavalcante e, justamente, terminaremos o
discurso dentro dessa tolerância.
Incorporamos, com prazer, o aparte do
nobre colega Luiz Cavalcante.
Como afirmamos de Início, hoje a
apreciação do pronunciamento do Ministro Mário Simonsen é apenas um prólogo daquela dissecação da mensagem
ânua do Sr. Presidente da República, que
este PJ.enário já está habituado a ouvir, talvez com palavras descoloridas de
nossa parte, mas que todo ano fazemos.
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex."
um rápido aparte?
O SR. VffiGiLIO TAVORA - Com
prazer.
O Sr. Dinarte Mariz -Tenho a impressão de que estamos assistindo, dentro do
sistema filosófico que a Revolução nos
trouxe, a uma continuidade. Se nós chegarmos a estudar a ação patriótica do
Dr. Bulhões, do Dr. Delfim e, agora, do
Dr. Simonsen, teremos o conforto de
apresentar à Nação um sistema continuado, quer dizer, integtado, perseguindo o desenvolvimento do País. Tenho
quase a certeza de que, da mesma maneira que ecoou, no melo da ARENA, a
alegria, o conforto, digamos melhor, a
confiança na ação do Dr. Simonsen no
Ministério da ~azenda, outro tanto acon-

teceu entre os membros do partido da
Oposição, o MDB, porque, realmente, era
um nome que já estava indicado pela
opinião pública do País e consagrado pelos maiores técnicos em assuntos económicas· para a continuidade da politica
econômíca do Governo Revolucionário.
Era este o aparte que eu queria dar a
V. Ex.a
O SR. VffiGíLIO TAVORA - Agradecemos o aparte de V. Ex.", que vei.o, justamente, confirmar aquelas nossas palavras in~ciais, d·o contentamento que
tínhamos em ver a continuidade administrativa se manifestar no atual Governo não só em palavras, mas em atas.
Mas, Sr. Presidente, V. Ex.a chama a
atenção para o nosso tempo esgotado.
Gostaríamos, apenas, num fecho rápido, dizer que quando examinarmos a
mensagem, percutiremos o assunto com
mais vagar. S. Ex.a não se furtou, em
estudando os dois problemas conjunturais a que nos referimos, também a enfrentar e a dar a sua opinião sobre aqueles três outros maiores estruturais, ou
seja: a distribuição pessoal da renda, a
desigualdade das economias regionais e
a necessidade do fortalecimento da empresa privada nacional. Sua opinião diremos .aqui sinteticamente - é aquela
do Governo passado; é aquela, por nós ·
aqui tanto defendida, sobre as causas
da concentração de renda que existe hoje no País e dos remédios e dos intrumentos criados para combatê-las.
Quanto às desigualdades regionais, essas que foram combatidas, e no limite
de suas forças, pelo Governo Médici,
S. Ex." faz uma profissão de fé de prosseguir nessa luta - e com que satisfação dizemos aqui, aceitando algumas daquelas teses que conhecidas foram quando a COCENE publicou os seus estudos.
Diga-se de passagem, S. Ex." honrounos com prefaciar esse estudo, naquele
tempo tão mal compreendido por tantos técnicos.
Há necessidade da instauração de uma
política industrial nacional, e no Nordeste, em que os Incentivos fiscais devem ser destinados não de acordo com
.a rentab!l!dade que vão dar a determinada indústria, mas conforme a necessidade do entrosamento do planejamento regional com o global, diminuindo
também não só as diferenças inter-regionais, mas também as intra-regionais.

...
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que aquele primeiro passo dado nos últimos dias do Governo Médlcl quanto ao
ICM, já um Início de reformulação, deve ser prosseguido. !ll também a sua opinião que o Fundo de Pàrtlclpação dos
Estados e · Municípios deve ser ajustado às realidades pátrias. E, para coro.ar
toda essa síntese de providências, propugna entre esses dois colossos que existem hoje no Brasil - de um lado, as
grandes companhias estatais e, do outro,
as grandes companhias, ou multinacionais ou apenas de capital estrangeiro.

política que justifique a privatlvação dos
lucros e a socialização dos prejuízos. Vamos construir um Brasil grande! (Muito
bem! Palmas.)

O empresariado nacional deve ser estimulado por melo de medidas adequadas, e não de palavras. Vamo-nos permitir enumer.ar as soluções que S. Ex."
pretende dar, oferecendo providências no
campo credltíclo e no campo associativo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Comunico ao Plenário que recebi há
poucos minutos, em meu Gabinete, a
honrosa visita de cortesia do eminente
Ministro Armando Falcão, titular da
Pasta da Justiça, que velo trazer a manifestação de seu alto apreço aos Srs.
Senadores. (Palmas.)

No campo credltício: tornar essas taxas de juros, que ainda são altas, a médio e longo prazos, mais baixas par.a o
empresariado nacional, reduzindo os
custos da Intermediação financeira; buscar melhor equilíbrio entre a oferta de
poupança e a procura de recursos; fortalecer essa poupança Interna e externa com o desenvolvimento de investidores institucionais internos: o PIS e as
novas fontes, como os fundos de pensão. Passando da pàlavra para o ato, já
vemos transferidas da Caixa Económica par.a o BNDE as atribuições de gestores do PIS e do FGTS, a partir de 1.0
de julho de 1974.
Na parte associativa: modificações da
lei de ações, tornando a sociedade por
ações algo atraente para o pequeno investidor, d.ando maneira de a minoria
respirar sob a forma de preferência de
dividendos mínimos a elas; extensão às
mesmas dos benefícios auferidos pelas
maiorias quando da venda dos lotes de
ações de controle da entidade, e substituição dessa farsa que hoje se constitui
esse conselho fiscal por .auditorias credenciadas junto às autoridades financeiras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que melhor poderia ser para o pronunciamento do que este fecho que conclama o sacrifício de todos e, ao mesmo tempo,
chama-se para a divisão dos benefícios,
na frase lapidar com a qual também desejamos encerrar esta primeira parte do
nosso pronunciamento: não há filosofia

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Gulomard - Waldemar Alcântara - WilSon Gonçalves - Wll·
son Campos - Teotônlo Vilela Carlos Llndenberg - João Calmon
- Vasconcelos Torres - Carvalho
Pinto - Accloly Filho - Celso Ramos.

Esgotada a Hora do Expediente, vamos
passar à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 17, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, requerendo transcrição nos
Anais do Senado dos discursos proferidos por ocasião da transmissão
do cargo de Ministro do Exército pelos Ex.mos Srs. Generais-de-Exército
Orlando Geisel e Dàle Coutinho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen tactos. (Pausa.)

Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

ORDEM DO DIA BAIXADA PELO EXMO. SR.
GENERAL·DE-EX~RCITO ORLANDO GEISEL
POR OCASIÃO DA TRANSMISSÃO DO CARGO DE MINISTRO DO EX~RCITO, QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
N. 0 17/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR
VASCONCELOS TORRES
Meus camaradas:
Com a tranqüilldade do dever cumprido e a confiança no soldado que me sucede, entrego hoje o cargo de Ministro
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Coutinho.
Despeço-me dos irmãos de ofício desta
grande família militar, que me Inspirou
a vocação, nos verdes anos de Colégio
Militar; a que servi, em permanência, na
atividade de quase melo século; e que
tive a honrosa responsabllldade de chefiar por todo um período de Governo
que agora finda.
A Deus dou graças pela saúde no longo caminho, por sua luz que me apontou a verdade, discerniu a justiça, ofuscou a presunção, aconselhou a bondade.
Devo gratidão à instituição que me
propiciou estudo e cultura, o ensinamento de liberdade e democracia, o exercitar continuado dos valores morais e
de um imenso amor ao Brasil.
Ao estadista e condutor de homens
Emílio Garrastazu Médlcl sou agradecido pela confiança e apoio, que me permitiram administrar. Pelo exemplo de
retldão e autoridade, que tornaram fácil a tarefa de comandar, presto-lhe minha homenagem.
Deixo meu reconhecimento aos camaradas de todos os escalões, pela dedicação profissional, e aos generais que me
secundaram, dando a colaboração leal,
silenciosa e Impessoal para os êxitos alcançados.
Ao Exmo. Sr. Ministro Dale Coutinho,
no comando deste Exército de que todos
nos orgulhamos, desejo a felicidade e
realização pessoal que tive a ventura de
colher e a palavra não tem grandeza e
eloqüêncla para expressar.
É

o adeus às armas.

Brasilia - DF, 18 de março de 1974. Orlando Geisel, Ministro do Exército.

DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. GENERAL-DE-EXERCITO DALE COUTINHO POR
OCASIÃO DA TRANSMISSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DO EX~RCITO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
N. 0 17/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR
VASCONCElOS TORRES
Ao receber as funções de Ministro de
Estado dos Negócios do Exército, agradeço ao Exmo. Sr. Presidente da Repú-

bllca, General-de-Exército Ernesto Gelsei, a confiança em mim depositada, a
oportunidade histórica de participar de
seu gabinete ministerial e o desafio de
levar. adiante o acervo de dez anos de
tranqüllldade e de paz construtiva. Para corresponder a essa confiança, tudo
darei de mim, em Intenção e intensidade,
em equilíbrio e firmeza, em disciplina,
em franqueza e tenacidade, para Integrar-me à unidade, à coesão e ao espírito associativo da equipe de trabalho
de S. Ex.a
·
Recebê-las do grande Ministro Orlando Gelsel, a quem me ligam passagens
inesquecíveis de várias etapas de minha
vida militar e de cujas mãos me velo a
espada de general, agiganta a responsabilidade, mas também multo me honra
e me estimula para o cumprimento da
missão.
Volto-me, então, para o meu Exército
- que hã 45 anos tem sido a minha própria vida -, a cuja frente agora me leva
o dever, e o encontro aqui presente, personificado nos companheiros do Alto Comando, de quem espero não apenas a
solidária ajuda, mas, sobretudo, unidade
de objetivo, de ação, e de exemplo.
Vejo o Exército que me cumpre conduzir, vejo-o na diversidade e na unida- .
de de seu imenso potencial humano: nos
seus generais e na oficialidade dos vários
círculos, nos seus quadros Intermediários,
nos seus cadetes e alunos, nos conscritos,
nos funcionários civis, nas suas reservas,
e até mesmo nos seus pensionistas e na
família militar. A todos chegam, neste
Instante, meu pensamento e minha emoção, porque, a partir de. agora, as ativldades, as aspirações e até as angústias
de cada um passam a tocar-me também
profundamente a mim.
Volto-me para o Exército, lnarredãvel
fiador da tranqüllidade para o desenvolvimento nacional, para aqueles abnegados, que, no perigo e multas vezes na
incompreensão, garantem a. segurança
Interna do País. Volto-me para os que
vigiam na lonjura das fronteiras ou na
solidão do vazio Interior, para os que
trabalham, os que constroem, os que lnformam, os que planejam, os que estudam.
A todos alcança meu pensamento nesta hora de investidura, porque em todos
confio e de todos espero disciplina e obediência, cumprimento do dever e com-
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seu valor. E eu darei de mim impulso e
dlreção, energia e vigilância, para que,
juntos, possamos honrar nossa missão,
sem que me descuide de a todos assistir
de perto, porque a carreira militar é uin
duro e nobre ofício e ser soldado é um
constante desafio.
Volto-me para os c,ompanheiros das
Forças Armadas irmãs, com as quais procuraremos estar permanentemente ligados, solidários e convergentes, seguro de
que todo o caminho percorrido resulta
de nosso esforço Integrado.
Volto-me, então, para o homem brasileiro, para a sua valorização, pensando
em nossa contribuição na formação de
seu civismo.
Trago-lhes o compr,omlsso de levar
adiante o Exército dignificado pela Revolução de Março, o sentido da continuidade, o Exército totalmente consagrado
à prevalência de sua atlvidade-flm.
Concito a todos que se armem de uma
verdadeira obsessão de eficiência operacional, que se faz de tropas e quadros
selecionados e instruídos, de espírito
profissional e combativo, de equipamento
bem mantido e que não dispensa o efetivo funcionamento e o efetivo apoio dos
serviços e dos órgãos logísticos, adequados às nossas condições, montados com
o maior realismo, bem providos e atuantes, contínuos, confectados e flexíveis,
sem o que a boa operacionalidade é falácia ou ilusão.
Trag,o-lhes o compromisso de comandar um Exército de verdadeiros soldados profissionais, austeros e sóbrios, desprendidos, abnegados e tenazes, um
Exército voltado, por inteiro, para a sua
destinação constitucional, que aumente
a eficiência operativa reequipand,o-se
preferentemente com os frutos do trabalho de nossa indústria civil, que estimule
a pesquisa e o acelerar de nossa tecnologia, que amplie, proporcionalmente,
suas taxas de investimento em relação às
despesas de custeio, que, secundariamente, se dedique a tarefas de colaboração
ao desenvolvimento brasileiro, apenas
onde e quando sejam de fato pioneiras,
que se consagre à ocupação dos espaços
vazios de nosso território, assegurando
a soberania e contribuindo para a unidade e a Integração nacional. Tragolhes, enfim, o propósito de tudo fazer,
com a ajuda de todos, para manter bem

vivos, renovados, sempre mais firmes, a
vocação democrática, o moral, a doutrina e a estrutura do Exército Brasileiro.
Toda grande obra, toda Instituição duradoura e fecunda resulta do perpassar
dos esforços, dos homens, das gerações.
O Exército não começa, nem termina, está sempre Indo adiante, no servir a seu
povo e a seu País.
Com a consciência de que nada somos
por nós mesmos e de que a nossa valia
é milagre do espírito de continuidade,
da concentração de esforços, da Impessoalidade e da união, com o profundo
sentimento de que estamos sempre passando, na transitoriedade e no revezamento de nossas trajetórias, assim como
a certeza da Inutilidade de toda vanglória, toda vaidade, toda ostentação, voltamos o pensamento para Deus, pedindo-lhe que a todos nos inspire e ilumine
nosso caminho. E que sempre nos revigore a energia, o entusiasmo e a determinação de bem servir ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
Discussão, em primeiro turno
(apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297
do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n.0 132, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta parágrafo único ao art. 68 da Lei número 4. 215, de 27 de abril de 1963, que
dispõe sobre o Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, tendo
PARECER, sob n. 0 19, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
Inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
usar da palavra para discuti-lo, encerrare! a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
<Pausa.)
Está rejeitado.
O projeto vai ao arquivo.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 132, de 1973
Acrescenta parágrafo único ao art.
68 da Lei n.0 4. 215, de 27 de abril de
1963, que dispõe sobre o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o- O art. 68 da Lei n.o 4.215/63
passa a vigorar acrescido de parágrafo
único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único - O serviço prestado pelo advogado no desempenho
de seu mister privado é contado para todos os efeitos quando o mesmo
exercer cargo ou função pública."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 - São revogadas as disposições
em c,ontrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, antes de falar do assunto para o qual estou Inscrito, desejo dizer uma
palavra em aditamento ao brilhante discurso do nobre Senador Virgílio Távora.
Aguardamos o desenvolvimento de seu
discurso para verificar todos os pontos
abordados na politica econômica que se
define. Há muitos pontos positlv,os com
os quais estamos de pleno acordo. Mas
há um senão: essa melhoria econômlca,
esse aumento do PIB, esse aumento da
renda per capita, que têm marcado os
últimos anos, foram acompanhados de
um desnível sob muitos aspectos; a desigualdade regional, mencionada por S.
Ex.a, a desigualdade no tratamento dispensado à grande empresa, às pequenas
e médias empresas, também mencionada
por S. Ex.a, o desnível entre à proteção
ao campo e o relativo desamparo em que
ficou a agricultura. Medidas foram Indicadas para a correção desses desvios.
Mas há um desvio mais sério e mais grave do que este, que não foi mencionado
no discurso, cujos caminhos não estão
Indicados. É precisamente o desnível a
que se refere a frase com que S. Ex.a encerrou o seu discurso. J!J o problema da
privatização dos lucros e da socialização
dos beneficias.

Que o Brasil se desenvolve economicamente, que ele cresce no seu produto
bruto são fatos Inegáveis. Mas como se
distribui esse crescimento? Quem está
se beneficiando? J!J a população brasileira ou é apenas uma parte dela?
O Sr. Virgílio Távora - Toda a população brasileira. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas toda população brasileira .
O SR. FRANCO MONTORO - O grau,
no caso, é multo Importante. O combate
à Inflação, que deve ser feito, deve ser
feito à custa de todos; na realidade, o
peso do combate à inflação está sendo
feito com a redução do nível de vida,
da capacidade aquisitiva, em termos
reais, das camadas mais desprotegidas
da nossa população.
O Sr. Virgílio Távora -Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO muito prazer.

Com

O Sr. Virgílio Távora - Ouvimos, enlevados como sempre, as contra-argumentações do ilustre representante de
São Paulo. Mas vamos aqui repetir o
que já o ano passado dissemos a esse
respeito. Achamos que por mais ponde-·
radas que sejam as opiniões, para que
elas subsistam têm de ter um fundamento e uma base real. Aí, no caso, é uma
opinião. Nós estamos fazendo o desenv,olvlmento do Pais, há um crescimento
de todos os extratos, uns mais e outros
menos. Mas uns mais e outros menos
porque não há exemplo em todo o mundo, no mundo ocidental pelo menos não falamos no socialista, porque dele
pouco conhecemos -, de que tenha havido des~mvolvlmento sem concentração,
sem desajuste. É isso que tem havido.
Mas que todas as classes têm crescido
em seus sentimentos não há a menor dúvida.
O SR. FRANCO MONTORO - Respondo a V. Ex.a dizendo que não se trata
de uma opinião Isolada; ela é fundamentada. Posso dar um dado bem objetlvo: de 1960 a 1970, o aumento do
pvod uto Interno bruto no Brasil foi de
35%. Dado este reafirmado, solenemente, pelo Ministro Reis Velloso nas Nações Unidas, ainda há dois ou três meses. Pois bem, no mesmo período em
que o Brasil cresceu 35% no produto bruto, o salário mínimo caiu, em termos
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mais rico, mas aqueles que vivem do salário mínimo - e o censo de 1970 lembra que mais de 60% da população bràslleira estão nessa faixa - ficaram 33%
mais pobres. É um dado objetivo.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a. aceita
uma contra-argumentação? (Assentimento do orador.) O salário mínimo por
si só não responde a coisa nenhuma.
Perguntamos a V. Ex.n: nestes tempos,
quanto aumentou o salário médio do
trabalhador brasileiro?
O SR. FRANCO MONTORO - Respona V. Ex.a. Não Interessa o salário médio,
porque é a divisão pela metade de maior
remuneração com menor remuneração.
Se um ganhar 100 ou 99 salários-minimos e outro ganhar um, a média é 50
salários mínimos; mas um ganhou um
ou até menos e outro ganhou 100 ou 99
salários mínimos. É aquele já hoje quase velho provérbio: "Se nós colocarmos
um homem com a cabeça no forno e os
pés na geladeira, a temperatura média é
muito boa, mas ele está às vésperas do
desfalecimento".
Mas eu queria ajudar a V. Ex.a. dando
agora não minha argumentação.
O Sr. Virgílio Távora - Multa bondade de V. Ex.a, mas já vamos lá responder.
O SR. FRANCO MONTORO - Antes
que V. Ex.a vá longe demais na sua argumentação, quero-lhe ajudar. Na minha
opinião, aquela tese que defendemos defendeu o MDB - sistematicamente
aqui foi proclamada e reconhecida, não
como uma opinião da Oposição, mas como fato objetivo, por um homem que
neste momento ocupa a Presidência da
República e que na sua declaração feita
ao Ministério consta o seguinte texto,
que leio agora para V. Ex.a.:
"Reconhecendo objetivamente o fato," - é o General Geisel - ...
O Sr. Virgílio Távora - Ouçamo-lo.
O SR. FRANCO MONTORO . . . "o censo de 1970 revelou que as
desigualdades individuais de renda
se mostravam multo mais acentuadas entre nós do que na maioria dos
países do mundo ocidental;"

É

um fato. Segundo:

"que os benefícios do desenvolvimento da década de 1960 foram colhidos,
em sua maior parte, pelas camadas
mais ricas da ~pulação."
É o que V. Ex.a. definia, há pouco, com
esta expressão: a socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros. Este
é o problema mais sério que deve ser
enfrentado, e para isso nenhum remédio
acaba de ser indicado, porque esse problema é fundamental; não creio que ele
vai ficar desamparado. Nós estamos à
espera de que as medidas sejam indicadas, e a nossa intervenção tem apenas
o propósito de lembrar que esse aspecto
não pode ser esquecido, que ele é fundamental; e mais: que, ao lado da euforia dos dados estatísticos que se proclamam, é precisO olhar para a situação real
da população brasileira,· para quem o
salário mínimo não é - apenas - um
ponto de referência, teórico ou abstrato
como seria a média -do salário, entre Ó
maior e o menor, porque do salário min!mo vivem milhões de brasileiros.
Na mensagem que V. Ex.a. comentou,
do Presidente Médici, há uma referência ...
O Sr. Virgílio Távora - Voltaremos a
comentar quando, em próximo pronunciamento, fizermos sua análise.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . a
esse ponto; ao justificar o fato de que
o programa da habitação não está atingindo a população trabalhadora, o Presidente Médici, na sua mensagem, em
termos que não posso reproduzir literalmente, porque não tenho o documento em mãos, substancialmente, afirma o
seguinte: dois milhões de famillas, nos
grandes centros, não recebem, com todo
o orçamento famillar, sequer um salário mínimo. Está na mensagem. As palavras podem ser um pouco diferentes,
mas esse é o pensamento fundamental.
!l: para esta realidade que acho que devemos voltar nossos olhos. Não basta
que o Brasll se desenvolva; é preciso que
toda sua população participe desse de~envolvimento. Se o País dá um passo
a frente, é preciso que a população dê
esse passo à frente.
O Sr. Virgílio Távora - Mas antes
que V. Ex." dê um passo à frente, permite um aparte?
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Com

O Sr. Virgílio Távora- A citação feita
por V. Ex." de um autor que deve ser
seguido, porque vai dirigir a política
económico-financeira como o seu responsável maior, que é o Presidente Gelsei, não inval!da coisíssima alguma do
que aqui afirmamos.
O SR. FRANCO MONTORO - Confirma o que eu disse.
O Sr. Virgílio Távora. - Dissemos que
havia, e V. Ex." talvez não tenha prestado
muita atenção ...
O SR. FRANCO MONTORO - Prestei
bastante atenção.
O Sr. Virgílio Távora- Imerecidamente, pensamos que a atenção estava tão
grande ao que há p·ouco havíamos dito.
Há, incontestavelmente - não negamos,
o Sr. Mário Henrique Simonsen não nega, ninguém nega -, uma concentração
de renda entre 1960 e 1970, a serem válidos os dados aPil'esen tados pelos dois
censos. Mas afirmamos, e muito, que,
primeiro que tudo, o Governo- e já dissemos isso tantas vezes aqui - não
aplaude a má distribuição de renda que
existe no Brasil; que essa má distribuição de renda não foi criada por ele: já é
um fruto do efeito multipl!cador de um
impulso de decênios.
Depois, já temos afirmado várias vezes - e o acanhado da hora não nos
permitiu alongar no assunto -, e o Sr.
Minis~ro Mário Henrique Simonsen também diz, que as providências tomadas
pelo Governo com a criação de um património via FGTS, via PIS, ou de aumento da educação, da saúde, do desenvolvimento, para a capacitação técnica de todo o mundo, eram, ao ver dele,
os mais fortes, os mais exatos instrumentos para se tentar uma distribuição.
Afirmei aqui, da tribuna desta Câmara, e no pronunciamento de S. Ex." o
atual Ministro da Fazenda é dito com
toda a ênfase, com todas as frases, que
a política distributiva salarial, que já foi
tentada neste País, e cujo exemplo melhor tivemos no Ch!le no ano de 1971 se a politica salarial, que deu resultados
colossais em 1971, fosse para um pais
que vivesse só um ano, ela estava bem
lançada, mas um pais tem que viver não
só um ano, porém séculos e mais sé-

cuJos -, essa política mostrou em 1972
a sua mais absoluta e total falência.
Então, o Ministro percutiu a questão
ao contrário do que diz o nobre senador, talvez por defeito de expressão nossa ou pelo pouco temp·o que S. Ex.a teve
para ler o pronunciamento do Sr. Mário
Henrique Simonsen. O Sr. Ministro enfrentou o problema e deu sua opinião
sobre a distribuição de renda e. sobre o
que se deve fazer para diminuir a diferença existente entre os diversos status
sociais, que o Governo atual, como o
anterior, como qualquer outro, reconhece existirem, não aplaude e procura
minimizar. Mas dizer que foi por obra
e graça do nosso trabalho, do trabalho
da Revolução que essa distribuição de
renda é tão mal feita, isto também é
chegar ao absurdo. E afirmar que todo
esforço bras!Ieiro foi apenas para o extrato mais alto da classe social se locupletar também é outro exagero.
O País hoje está em desenvolvimento.
O Brasil hoje é uma grande nação. Uns
contribuíram mais, outros contribuíram
menos. Uns tiveram mais proveito, outros, menos proveito. E o Governo, levando o País a este estágio de desenvolvimento, procura, agora, dar mais ênfase à distribuição. Desculpe-nos o pro~
longado do aparte, que q_uase foi um discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex." e as explicações
complementares.
Quero apenas dizer que o caso chileno não tem nada a ver com o nosso
problema. Não se trata de um exagero,
de um dlstributivismo prematuro, precipitado. Trata-se, e é preciso colocar o
problema objetlvamente, de cumprir a
pclitica salarial definida pelo Governo.
V. Ex.a tem· toda razão em dizer que este
fenômeno não é recente, vem de longa
data. Por isso, tomei c-omo referência
1960/70, e não apenas 1964, como se a
História do Brasil estivesse dividida em
duas fases. Na realidade, estamos procurando lutar contra uma série de desvios que vem de longa data. E um deles,
que não é negado, V. Ex." tem razão, não
é negado, é esquecido. E é, entretanto,
fundamental. É esse desnível nas remunerações. É preciso enfrentar o problema
salarial de frente.
É preciso lembrar que o salário é re,almente o instrumento pelo qual cada ho-
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exemplo, o PIS, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, o PASEP, ou outros Institutos, é fugir ao problema. Na
realidade, V. Ex." lembrou: o PIS vai
servir, agora, para financiar a pequena e média empresas, o que é válido.
Mas Isso não é solução para a remuneração do trabalhador. É necessário
enfrentar o problema. E notem: o que o
MDB tem reivindicado é que se cumpram os critérios fixados pela Revolução. E um dos critérios é este: quando
se reajusta o salário, é preciso incluir
um índice que seja Igual à produtividade
do ano anterior, à elevação da produtividade no ano anterior. E, Infelizmente,
por razões que nunca foram suficientemente explicadas, esse cálculo nunca foi
feito com igual proporção. A produtividade, para alguns efeitos, é multo alta
e proclamada ao mundo. Mas, para efeito de reajuste salarial, ela é quase .a metade daquele dado oficialmente proclamado.
Mas não é esse o tema de nossa intervenção, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Eu pretendia apenas dar uma resposta a alguns apartes que foram dados,
porque poderia parecer que nós, do MDB,
estaríamos aplaudindo, na totalidade, a
ex:poslção fel ta e as declarações que acabam de serem aqui referidas. Elas têm
muito de válido, mas, como disse o nobre Líder Amaral Peixoto, o MDB está
realizando estudos desses documentos
para sobre eles se pronunciar. Não numa atitude de oposição sistemática, de
recusa a propósitos ou a fatos que sejam apresentados ou a programas que
sejam propostos, mas par.a distinguir
nessa série de medidas os aspectos que
nos parecem fundamentais e os aspectos
que nos parecem esquecidos. Eu apenas
os destaquei no discurso de V. Ex.", nobre Senador Virgílio Távora. Por Isso, eu
o ouvi até o fim e esperava aparteá-lo
,ao fim de seu discurso, mas seu tempo
foi esgotado, e não tive oportunidade.
O Sr. Virgílio Távora pesar nosso.

Com grande

O SR. FRANCO MONTORO - Assim,
aproveitei o Início do meu discurso para
fazer este reparo, sobre o qual nós iremos, seguramente, nos estender mais
longamente.
O Sr. Virgílio Távora ramos.

Assim espe-

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, o objetivo de nossa intervenção
era justificar uma emenda que encaminharemos à Mesa, ou à comissão competente, por ocasião da discussão do projeto apresentado ontem pelo Senador
José Llndoso. Como disse bem o nobre
Líder Amaral Peixoto, não é razoável
que, em vésperas de eleições, se façam
as modificações. Mas, se a lei v.al ser modificada, vamos aperfeiçoá-la. E neste
sentido nos parece ser da maior Importância Introduzir um complemento em
nossa legislação, de modo a Impedir o
abuso do poder econômlco nos pleitos.
Com o objetivo de combater uma das
formas desse .abuso do poder econômlco representado pela concentração de
propaganda de candidaturas às vésperas do pleito, o Código Eleitoral vedou,
"desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão,
comícios ou reuniões públicas" - é o
art. 240, parágrafo único, da Lei Eleitoral.
A medida representou, sem dúvida.,
um passo positivo na linha do aperfeiçoamento do processo eleitoral, mas se
limitou a proibir programas de rádio, de
televisão e comícios públicos. Outros
abusos, entretanto, têm-se verificado,
como .a concentração de elevados recursos, no dia do pleito, mediante aluguel
de automóveis e ônibus, dispendiosa instalação de postos e barracas para distribuição de material pessoal ou partlclárlo, transporte de eleitores, organizaçã,o de propagandistas e pessoas para Impressionar e pressionar o eleitor na. hora do voto.
No custeio dessas atlvidades, muitos
candidatos, no último pleito, gastaram
verdadeiras fortunas, Impondo suas candidaturas .através de um evidente abuso
do poder económico.
Para coibir esses abusos e aperfeiçoar
o processo ele! torai, base de qualquer regime democrático, estamos apresentando, nos termos de projeto de lei anterior, em tramitação na Casa, uma emenda, no seguinte teor:
"É vedada, nas 48 horas anteriores
à eleição, qualquer espécie de propaganda política, inclusive através
de faixas, cartazes, postos de distribuição ou entrega de material, transporte de eleitores ou atlvidades similares."
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combate ao abuso do poder económico
e em favor de uma maior honestidade
dos pleitos eleitorais.

O Sr. Saldanha Derzí -

v. Ex.a um aparte?

Permite

O SR. FRANCO MONTORO com prazer o eminente colega.

Ouço

O Sr. Saldanha Derzi- Eminente Senador Franco Montoro, V. Ex.a parece
que está acostumado a .acompanhar eleição somente nas capitais, ou na capital de São Paulo, onde o transporte coletlvo é farto e barato. Mas os eleitores
do Interior, dos povoados, lá nos sertões
de Mato Grosso, do Nordeste, não têm
como comparecer às urnas para dar seu
voto. E, se não comparecer, ele é punido,
multado, não pode fazer nenhuma operação bancária.
Como não há ainda verba do Fundo
Partidário ou a Justiça Eleitoral não tem
meios de transportar os eleitores, é necessário que esse transporte seja feito
através dos partidos. Em Mato Grosso,
geralmente, o juiz tem concedido autorlzacão para que os partidos dêem transporte, mas a todos os eleitores, e não ao
eleitor de um partido. Isso tem sido multo bem fiscalizado pela Justiça Eleitoral
em M.ato Grosso. Permite que se dê
transporte ao eleitor do Interior até à
zona urbana à entrada das cidades, dos
povoados, onde é deixado. o transporte
é geral, sem se restringir a eleitores de
um ou de outro partido. Isso tem sido
fiscalizado. Se não se der o transporte,
o eleitor não virá à urna. Mesmo porque no interior, quando o chefe da família é o eleitor, vai toda a família.
É preciso que se corrija essa deficiência, para que a Justiça Eleitoral ofereça transporte, ou autorize os partidos
políticos em geral a dar condução, para
facilitar ao eleitor o cumprimento do
seu dever de votar nos dias das eleições.
Ele é punido se não o fizer. Esta, a contribuição que queria dar a V. Ex."

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de V. Ex." É Inegável
que é preciso cogitar-se desse problema, porque ele é sério. Mas acontece que,
freqüentemente, não apenas em Mato
Grosso, também em São Paulo e nos outros Estados, principalmente nas pequenas cidades, o transporte é feito por ônibus, automóveis e táxis. Acontece que

aquele com grande poder económico contrata todos os táxis da cidade, todos
os ônibus e fica praticamente senhor do
traÍJ.sporte.
E o objetlvo do projeto não é evitar
o transporte do eleitor, mas que o transporte se f.aça em melo a um movimento de propaganda, os automóveis ostentando faixas dos candidatos, continuando a propaganda até .aquele momento.
Está praticamente, senão na letra, no
espírito da Lei Eleitoral, que deve caber
à Justiça Eleitoral a realização desse
transporte. Cabe um entendimento dos
partidos com a Justiça Eleitoral a fim
de providenciar o atendimento a essa
necessidade que V. Ex." lembrou muito
oportunamente e que reconheço, sem dúvida alguma.
O Sr. Saldanha Derzi - Multo grato
a V. Ex.a Realmente, nas grandes cidades deve ser Inteiramente proibido. Em
M.ato Grosso houve fiscalização. As conduções não podiam trazer cartaz de
qualquer candidato. Os transportes eram
coletivos, levavam todos os eleitores,
sem cabos eleitorais, e a Justiça fiscalizou muito bem, mesmo no interior de
Mato Grosso, esse transporte. Não era
.adml tido que qualquer veículo trouxesse
faixas ou cartazes de candidatos. Foi
uma maneira de facil!tar ao eleitor a
votação. Quanto às capitais, às grandes cidades, estou plenamente de acordo com V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - O esclarecimento de V. Ex.a torna nítida a
nenhuma incompatibilidade entre o
ponto de vista de V. :ll:x.a e o que propomos no projeto. Propomos justamente evitar isso que, segundo V. Ex.a, já
foi evitado em Mato Grosso.
Para que ·a eleição se processe com relativa igualdade de meios, é preciso evitar que aqueles que detêm o poder económico monopolizem esses meios. Em
cidades pequenas e gr.andes é comum,
no dia da eleição, certos candidatos forrarem a cidade de cartazes e dar uma
impressão de euforia, de que já ganharam a eleição. Todos os automóveis ostentam fotogtaflas, realizando um trabalho de pressão, fundado, evidentemente, num dispêndio Irregular, dentro da
Lei Ele! torai.
Se é pensamento da Maioria reformar,
melhorar ou aperfeiçoar a Lei Eleitoral,
dever-se-la também cogitar desse as-
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de descrever. Para su~ aprovação, contamos com a colaboraçao e os aditamentos da experiência dos nobres Srs. Senadores.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Lei n.o
4.513, de 1. 0 de dezembro de 1964 constituirá sempre inesquecível marco 'no que
toca à política nacional de ,assistência
ao menor. Autorizou ela o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional do
Bem-Estar ao Menor - FUNABEM.
Lembramo-nos todos do que era àquela
época a questão do menor em nosso País.
Jamais poderão ser esquecidos erros,
abusos, distorções e até crimes que compunham um quadro dantesco de nossa
assistência ao menor abandonado.
A Lei n. 0 4.513, uma das grandes realizações do saudoso Ministro Milton Campos, quando responsável pelo Ministério da Justiça no Governo Castello Branco, adotou nova política nacional para a
assistência ao menor, da qual tem sido
fiel e modelar executor o Dr. Mário Altenfelder, nomeado e acertadamente
mantido até hoje na presidência da
FUNABEM, homem de qualidades raras
e que se tem dedicado com amor e idealismo à missão que lhe foi atribuída pelo ex-Ministro Milton Campos e o saudoso Presidente Castello Branco.
Ressalto que nos Governos dos eminentes Presidentes Costa e Silva e Garrastazu Médlc! o !lustre brasileiro prosseg-uiu a sua meritória obra.
O Sr. Eurico Rezende honra com um aparte?

V. Ex.a me

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
Imenso prazer, eminente Líder Eurico
Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Tenho, vez
por outra, .abordado, na universidade
que tivemos a honra de Implantar em
Brasília, o problema do menor. Chegue!
a designar um grupo de trabalho, e essa equipe ofereceu um quadro, de um la-

do, desolador e, de outro, na base da
investigação e da estatística, alguns resultados conseguidos pelo Governo.
A Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor foi realmente muito bem entregue ao Dr. Mário Altenfelder, que não
se limita a um trabalho de gabinete,
porque ele vive a perlongar os Estados
com o estímulo da sua presença, com o
dever da su.a fiscalização, e sobretudo
em solenidades através das quais ocorre
a drenagem de recursos financeiros e
técnicos para as autarquias ou fundações congéneres das unidades federadas. É realmente um hOmem de .aplaudido espírito público, de grande tenacidade e de indiscutível sensib!lldade para o problema.
V. Ex.a cumpre, com esta exaltação,
dois deveres: um de caráter nacional,
porque o conceito que exalta o titular
daquela fundação já Irrigou o consenso
br.asileiro; e cumpre também um dever
regional. V. Ex.a sabe que conheço bem
Aracaju. Lá estive quatro vezes ao calor
da hospitalidade daquele povo e tive a
Informação de que foi assinado um convênio, no ano passado, conduzindo parece que dois benefícios para .a capital
de Sergipe. Lembro-me que um deles é a
implantação de um estabelecimento de
reeducação do menor, o que se realizou
também em outro Estado da Federação.
Com esta breve Intervenção, associome à homenagem que V. Ex.a está prestando ao Dr. Mário Altenfelder, exaltando também a memória de Milton
Campos, em cuja gestão no Ministério
da Justiça se criou a Instituição. Tenho
a certeza de que essa fundação, embora seja penosa a viagem para a solução
do problema do menor do Br.as!l, prosseguirá no seu trabalho e no seu esforço para dar ao menor um tratamento
realmente adequado a que ele se transforme, pela recuperação moral e pela
formação profissional, num instrumento
vigoroso em favor do País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
multo grato a V. Ex.a, eminente Senador
e Líder Eurico Rezende, por este aparte
que acaba de dar ao meu pronunciamento. O seu testemunho é vallosiss!mo.
V. Ex.a, um professor emér!to, vem dizer
a esta Casa o que é, na verdade, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
sob a d!reção desse grande bras!lelro que
é o Dr. Mário Altenfelder.
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de existência, demonstrou, à farta, sabedoria e acerto da lei que a criou e da
politica nela adotada para a assistência
ao menor abandonado. O balanço dos
resultados colhidos é amplamente favorável, e a politica traçada naquela lei
permanece atual, eficaz e, mais que tsso,
a única capaz de permitir a colheita de
bons frutos nesse terrível problema social de nossa Pátria.
Essas evocações me vêm à mente, Sr.
Presidente, não só em decorrência do
décimo aniversário da criação da ..... .
FUNABEM, como devido a importante
convênio firmado, a 14 de dezembro de
1973, entre o Estado de Sergipe e a
FUNABEM para construção, em Aracaju,
de um centro de recepção e triagem e
de uma escola de reeducação do menor
infrator. Através desse convênio, a ....
FUNABEM propiciou, mais uma vez, recursos da ordem de Cr$ 2. 736. 000,00 para
a boa solução do problema de assistência
ao menor em Sergipe.
O convênio foi firmado pelo Dr. Mário
Altenfelder e o Governador Paulo Barreto de Menezes. Por ele muito se interessou o Secretário de Justiça, Dr. Carlos Rodrigues Porto da Cruz, que promoveu uma pesquisa sociológica para localização do centro, de grande importância para Sergipe. No seu Secretário de
Justiça, o Governador Paulo Barreto de
Menezes tem encontrado colaborador capaz e sempre empenhado em dar boa solução para os problemas daquela Secretaria.
O convênio entre o Estado de Sergipe
e a FUNABEM foi assinado em solenidade que alcançou ampla repercussão.
Nela falaram o Secretário da Justiça,
Carlos cruz, o Dr. Mário Altenfelder e,
encerrando-a, o Governador Paulo Barreto de Menezes. Aproveitou este a oportunidade. para agradecer e exaltar a
inestimável colaboração que o Presidente da FUNABEM tem dado ao Estado de
Sergipe para o bom equacionamento e
solução do problema da assistência ao
menor em Sergipe, tornando-se objeto da
gratidão de todo o povo sergipano.
A importância do acontecimento, que
envolve um dos mais graves, difíceis e
dramáticos problemas de qualquer nação, que é o da assistência ao menor, me
força a estas palavras, apesar de o convênio a que me refiro ter sido firmado
quando estávamos em recesso. Não pode,

porém, ficar sem um registro nesta Casa,
ao menos como prova de nosso reconhecimento à FUNABEM e, também, demonstração da valiosa obra realizada
por essa fundação, sob a presidência desse homem que se tornou conhecido de
todo o povo brasileiro, que é o Dr. Mário
Altenfelder!
Folgo registrar que o assunto com que
ora ocupo a atenção dos meus nobres
pares mereceu do Exmo. Sr. Presidente
General Ernesto Gelsel, em seu notável
pronunciamento de anteontem anunciando as dlretrlzes que nortearão o seu
Governo, uma referência expressa que
me permito incorporar a este discurso.
Disse o Chefe da Nação, e com as suas
palavras concluo:
"De qualquer modo, coordenando,
apoiando, controlando ou complementando as atividades a cargo dos
Estados da Federação e dos municípios, cuidar-se-á multo especialmente:
Do atendimento urgente ao grave
problema do menor abandonado, que
Infesta sobretudo os grandes centros
urbanos."
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO -

(Sem

revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, recebo do Estado do Espírito
Santo notícias de que ali se promove,
por iniciativa do Governador do Estado,
a conversão do Município de Guarapari
em estância hidromineral.
Desde 1946, esse município vinha sendo governado por prefeitos dos partidos
majoritários e, depois de constituída a
ARENA, por prefeitos arenistas. Mas no
último pleito ganhou a eleição um candidato do Movimento Democrático Brasileiro. E quem nunca se lembrara de
voltar a converter Guarapari numa estância hidromineral agora pa1·a isto se
volta, às vésperas das eleições de 1974.
Com este propósito se afastará, naturalmente, da direção daquele município
o dinâmico Prefeito Hugo Borges, cuja
atuação pode ser atestada, inclusive,
pelo nobre Senador Eurico Rezende, que
se apresta para apartear-me, e que pode
dizer da eficiência, do espírito de cola-
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que o Prefeito Hugo Borges vem-se dedicando ao progresso de GuaraparL
Pois, Sr. Presidente, às vésperas das
eleições, esse prefeito, eleito pelo MDB,
está na iminência - se vitoriosa essa
iniciativa - de perder a cadeira que o
povo lhe confiou, para que, certamente- como tem acontecido-, seja substituído por um interventor nomeado pelo
Governador do Estado, talvez - quem
sabe? - o candidato derrotado nas eleições de 1972, que pertence à ARENA.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. NELSON CARNEffiO - Com
muito prazer. E desta vez com maior
oportunidade, porque me permiti tratar
do Espírito Santo.
O Sr. Eurico Rezende - Aliás, nós
éramos só "Espírito", mas com a Revolução arrumamos o "Santo", e estamos
num progresso portentoso.
Sr. Senador Nelson Carneiro, quando

1!. Ex."' fala de pessoas e fatos da Gua-

nabara, tem a seu favor a habitualidade
da l:.oa informação, mas, quando ingressa na faixa e na seara alheia, mostra-se
dramaticamente mal informado, Vou
prestar a V. Ex.", rapidamente, esclarecimentos completos.
O SR. NELSON CARNEIRO - Eu gostaria que V. Ex.a me informasse que não
é verdadeira essa notícia; seria grande
a minha alegria.
A notícia é verdadeira?
O Sr. Eurico Rezende - É uma meia
verdade que V. Ex." está trazendo.
O SR. NELSON CARNEIRO - Se é
meãn verdade, é p.rec1so, es.clarecer. É
verdade meia porque ainda não se concretizou ou porque nã·o tem ela nenhuma parte de verdade?
O Sr. Eurico Rezende - Se V. Ex."
afastar a sua impaciência e me oferecer
a hospitalidade de sua atenção, darei os
esclarecimentos, porque o assunto é tão
pequeno que não quero fazer um discurso
autónomo. Em aparte, esclareço V. Ex."'
O SR. NELSON CARNEIRO - É muito pequeno, compreendo, para V. Ex.",
que é Governo no Estado do Espírito
Santo, que vai disputar as eleições como
Governo, apoiando os seus amigos. Mas

é multo importante para aquele que, sendo minoritário no Estado do Espírito
Santo, tem a seu favor, eleito pelo povo,
um prefeito que· vem realizando uma
gestão magnífica naquele município. Aí
é que está a diferença: V. Ex."' está segurando o cabo do chicote, e nós estamos esperando as lambadas do chicote.
Daí V. Ex.a. achar que estou muito mal
informado ou é meia verdade a afirmação que estou fazendo.
O Sr. Eurico Rezende - O episódio resume-se no seguinte: quando, por mandamento da nossa Superlei, teve-se que
fazer, em todos os Estados, a adaptação
constitucional, o Governador Arthur
Carlos - quando o Município de Guarapari era governado por um prefeito da
ARENA - inseriu nas disposições transitórias do projeto de adaptação o cancelamento da autonomia de Guarapari,
isto é, a sua transformação, para todos
os efeitos jurídicos e legais, em estância hidromineral.
Mas, porque o MDB poderia fazer uma
gritaria muito grande, acusando o Governadm de querer retirar a oportunidade de a honrada Oposição conseguir a
prefeitura, através de eleições, o Sr. Governador, dando uma demonstração eloqüente de democracia, fez retirar o dispositivo. Mas o problema ficou. Agora,
S. Ex." vai apresentar o projeto de lei.
O que me estarrece entretanto, nas
afirmativas de V. Ex.", homem de vasta
cultura j urídlca, inqu!llno de volumosa
biblioteca, é ignorar que, na transformação em estância hldromineral, a lei
que a fizer terá que respeitar os mandatos vigentes. O projeto de lei, que conheço, não precisava dizer que ficam
respeitados os atuals mandatos, mas, por
uma questão de redundância e para impedir a exploraçã·o política do MDB, que
agora se faz, val-se cometer esta redundância: o parágrafo "ficam respeitados
Integralmente os atuais mandatos". Esta
é a questão política. A questão de fato:
Guarapari tem que se transformar numa
estância hldromlneral. É, hoje, objeto da
curiosidade fascinada, não só do Brasil:
Guarapari recebe turistas, na oportunidade do verão, S;té de vários países da
Europa.
Os recursos municipais são apoucados
para cuidar dos interesses de Guarapari.
Ali há um plano de urbanização feito
pelo Dr. Ari Garcia Rosa, um dos maiores arqultetos deste País, e a Prefeitura
não tem recursos.
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Élcio Alvares, da ARENA, até há pouco
tempo grande Vice-Líder do Governo na
Câmara, amigo íntimo do Governador,
é contra esse projeto de lei, porque aquele lugar é uma das suas cidadelas eleitorais. Mas o fato é que a transformação em estância hidromineral significará
a solução de um problema ergastulante
para Guarapari, que vai ter ag-ora um
auxílio mais desenvolto do Governo do
Estado e uma colaboração mais efetiva
d·o Governo Federal.
Quanto ao fato de o MDB ter ganho
a eleição lá, posso garantir que ganhou
não porque V. Ex.a tivesse ali estado
fazendo propaganda - parece-me que
V. Ex.a esteve em Guaraparl, foi recrutar aquela radiatividade para poder fazer oposição aqui; e verificamos que recrutou com multo proveito ... O MDB
só ganhou a eleição porque houve uma
divergência, e um terço da ARENA
apoiou o ex-Deputado Estadual, Sr. Hugo Borges, mas os prefeitos da ARENA,
todos, cumpriram nobremente o seu dever, e .o atual prefeito também tem cumprido o seu.
Eu subscrevo o louvor com que V. Ex.a
destaca a administração do Sr. Hugo
Borges. Tem havido uma continuidade
de boas administrações, mas a opinião
pública de Guarapari recebeu favoravelmente a iniciativa do sr. Governador de
Estado. Isso não tem nenhum motivo
politico. Há elementos do MDB insatisfeitos, há elementos da ARENA insatisfeitos; portanto a insatisfação é ecuménica. Então, V. Ex.a está, como se diz
na gíria, "chovendo no molhado". P.ode
estar certo de que o seu prefeito ficará
até o fim do seu mandato. Parece que
com isto V. Ex.a me honrou, mais uma
vez -como se vezes anteriores não bastassem -, com um rotundo equívoco.
O SR. NELSON CARNEIRO - Veja
V. Ex.a: quando se foi votar a C.onstituição, diz V. Ex.a que o Governador da
ARENA, num gesto democrático, numa
atitude democrática, mandou retirar do
texto c-onstitucional o dispositivo que
transformava Guarapari em estância
hidromineral. Não sei se o contrário representa também um gesto democrático
ou se o gesto democrático somente ocorreu naquele instante, e já agora o mesmo ato passe a ser democrático, quando
antes não parecia ser.

O Sr. Eurico Rezende Ex."' uma aparte?

Permite V.

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex.a
foi quem afirmou.
O Sr. Eurico Rezende - Não. Colocamos V. Ex." na moldura de uma cabeleira vasta, e V. Ex.a fica catando piolhos nessa cabeleira.
O SR. NELSON CARNEIRO - Depende da cabeleira da pessoa ...
O Sr, Eurico Rezende - Não é nenhuma referência à escassez do nobre colega.
V. Ex.a se pega num detalhe. Houve
uma grita muito grande porque o MDB
iria ganhar a eleição, agora que o Governo vai retirar a autonomia de Guarapari. Então, por pauco tempo - e
quatro anos não é nada na vida de um
município, é muita coisa na vida de uma
pessoa, mas na de um município não é
nada -, ficou com o problema, e o estudou melhor.
Agora, faria um desafio a v. Ex.a Escolha uma equipe de paisagistas, de técnicos, de economistas. Faça, aí, uma colméia de gente entendida, diversificadamente, da matéria. V. Ex.a não encontrará uma pessoa que esteja de acordo
com o Prefeito eleito de Guarapari. Não
há nenhuma pessoa. Quer-me parecer
que, se V. Ex." consultar o Prefeito Hugo Borges, cujo mandato vai ser respeitado, ele também será a favor. li: um
grande benefício para . Guarapari. li:
que V. Ex.a esteve lá somente duas vezes: primeiro, na rapidez e no calor de
uma pmpaganda eleitoral; segunda vez,
na companhia d·o Deputado Ulysses Guimarães nos honrando até em nossa residência. E v.· Ex. a ainda não verificou
que é um caso típico. Guarapari é uma
convocação permanente, perante os poderes públicos, a fim de se converter,
para os efeitos legais e jurídicos, numa
estância hidromineral.
O SR. NELSON CARNEIRO - Se precisasse de alguns depoimentos contra a
idéia de se transformar Guaraparl em
uma estância hidromineral, buscaria a
do nobre Deputado Élcio Alvares, que até
há pouco - como disse V. Ex.a - exerceu, com muito brilho, a Vice-Liderança da ARENA. Não precisava, portanto,
de buscar essa equipe de que E. Vx.n necessita. Contentar-me-la ...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo .Torres)
- (Fazendo soar a campainha.) Nobre
Senador Eurico Rezende, lamento informar a V. Ex. 11 que o aparte tem a duração de dois minutos.
O Sr. Eurico Rezende - Então, Sr.
Presidente, deixo de apartear, mesmo
porque estou notando o Senador Nelson
Carneiro já um pouco desidratado na
sua argumentação.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, o nobre Sendor Eurico Fezende
é especialista em transformar os assuntos sérios em assuntos de brincadeira.
Ainda agora S. Ex." faz esse jogo, que é
um jogo de artifício multo agradável de
ser ouvido e até provoca um ambiente
de simpatia e bem-estar no Plenário.
Realmente, no fim de uma sessão, a
intervenção de S. Ex. 3 é sempre bem
recebida quando tem esse tom pitoresco
que caracteriza o ilustre representante
do Espírito Santo.
Mas no caso, Sr. Presidente, não há
o de que rir. Há o seguinte: o Estado
não está proibido de assistir o Município
de Guarapari por não ser estância mineral; a União não está impedida de
levar a sua contribuição àquele município. Não há necessidade de se transformar aquele município, onde a maioria é o MDB, em estância hidromineral
apenas para que, senão agora, como
S. Ex.a ressalva, mas daqui a dois anos,
não possa voltar a presidir os destinos
daquele município outro candidato. do
MDB, mas um candidato indicado pelo
Governador, perteneente à ARENA.
Então, o município se desloca da área
do partido da Oposição para passar à
área do partido do Governo. Esta, a realldade. O mais são as flores de artifício,
as lantejoulas com que o nobre Senador
Eurico Rezende enriquece os seus apartes e causa agrado e encanto a todos
nós.
Certo é que eu não precisaria de
melhor companhia, porque S. Ex.11 já me
deu o apoio do nobre Deputado Élcio
Alvares, sem dúvida - e como S. Ex."
afirmou - uma das altas expressões da
política do Espírito Santo, membro preeminente da ARENA, e até há pouco
Vice-Líder na Câmara dos Deputados. O
Deputado ll:lcio Alvares é ou um mau
espírito-santense, é um homem desinte-

ressado do progresso de Guarapari, é um
politiqueiro condenável, ou, ·então, é um
homem de bem, é um homem digno, é
um homem que sente o problema, é um
homem que se revolta com a tentativa
que se quer fazer de cassar a autonomia
daçuele município.
Sr. Presidente, folgo em registrar que
este protesto não é só do MDB. Dentro
da ARENA já existem protestos, e protestos desta qualidade, deste quilate, deste
valor. Portanto, o nobre Senador Eurico
Rezende não tem razão quando procura
distinguir duas atitudes, para achar
numa um ato democrático e na outra um
ato também democrático, quando as duas
atitudes também são contrárias. Há dois
anos era ato democrático não cassar a
autonomia do Município de Guarapari.
Agora é um ato democrático cassar a
autonomia de Guarapari.
Daí, deixo, Sr. Presidente, representando o protesto de todo o Movimento
Democrático Brasileiro no Espírito santo contra esta tentativa que se está fazendo contra o Município de Guarapari,
que deiXa de integrar os quadros do MDB
para passar a ser mais uma conta no
rosário de prefeitos do Estado do Espírito Santo, e rosário de prefeitos característico de um Estado devotado como o
Espírito Santo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema do
aproveitamento das jazidas brasileiras de
carvão tem sido objeto nesta Casa, e de
l·onga data, de sucessivos pronunciamentos, fato que, por si só, fala da importância do tema.
Ainda em dias recentes, precisamente
nos dias 8 e 12 de março, dele se ocupou
o nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante,
promovendo, desta feita, sugestão no
sentido de o novo Governo voltar seus
olhos para o desenvolvimento de projeto
que objet!ve a produção de gás e gasolina a partir do carvão. Decorre a iniciativa, segundo explicou, da crise mundial
do petróleo e conseqüente corrida em
busca de novas fontes de energia, ou,
como é o caso, de retorno à utilização de
processos colocados em desuso pelo custo
relativamente baixo obtido pelos derivados do petróleo até o advento do embargo promovido pelos paises árabes.
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Sr. Senador Lulz Cavalcante diz bem de
perto aos ln teresses do Estado que tenho a honra de representar nesta Ca.sa.,
eis que nele está situada uma das maiores reservas de carvão conhecidas em
nosso País; e, no momento em que ocupo
a tribuna para analisar e comentar o
relatório anual da Indústria Ca.rboquimlca Catarinense, desejo Inserir em meu
discurso manifestação de acolhimento à
observação do llustre parlamentar alagoano, relembrando, ainda, que esse a.ssunto - o da utlllzação do denominado
carvão líquido - foi objeto de debate
na mesa-redonda sobre o carvão promovida pela Comissão de Minas e Energia
da Câmara dos Deputados, em outubro
do ano passado, sob a presidência do
nobre Sr. Deputado José Machado.
Tenho a convicção, Sr. Presidente, de
que, se se ampliam as áreas de aproveitamento do carvão nacional- hoje ainda limitadas à siderurgia e à utilização
como combustível em termelétricas -,
estar-se-á promovendo melhor ut1lização
de novas áreas do Pais, acolhendo novas
tecnologias e, finalmente, eliminando o
agora sabido mito de que nosso carvão
de pouco vale.
Não é outra a conclusão a que nos leva a análise do relatório da dlretoria da
ICC relativo ao exercício de 1973. Permito-me destacar alguns tópicos desse
documento, frente ao multo que representa para a economia. catarinense a implantação do complexo carboquimlco no
porto de Imbltuba e que compreende uma
fábrica de ácido sulfúrico com capacidade para produzir 300.000 t/ano, uma
usina termelétrica de cerca. de 11 Mw e
uma unidade para produção de 110. 000
t/ano de ácido fosfórico.
Da importância do empreendimento,
diz o relatório:
•·o empreendimento assume especial
importância considerando-se que o
Brasil é carente de enxofre, matérla-prlma essencial à Indústria química, particularmente à indústria de
fertilizantes, de alto valor estratégico e cuja importação, que vem-se
processando em ritmo crescente, já
está atingindo a cifra anual de US$
20 milhões.
A ICC irá consumir 252.000 t/ano
de plrlta carbonosa, substituindo,
com esta matéria-prima nacional,
cerca de 100.000 t/ano de enxofre
importado.

Interessante frisar que a ICC vai,
assim, contribuir para o aproveitamento Integral do carvão de Santa
Catarina. Como se sabe, do beneficiamento do carvão resultam 3 frações: a 1." - o carvão metalúrgico
totalmente absorvido pela.s grandes
siderúrgicas Instaladas no Pais; a 2.11
- o carvão-vapor que está sendo
consumido na termeletricldade; e, finalmente, a 3.11 - o rejeito plrltoso,
rico em enxofre, que será a matériaprima a ser usada pela ICC para produção de ácido sulfúrico.
Por outro lado, a Industrialização do
rejeito plritoso vai contribuir para a
solução do grave problema de contaminação do melo ambiente da região, motivada pela sua degradação
- quando depositado ao ar llvre, como acontece atualmente -, com
produção de gases tóxicos e produtos
ácidos e conseqüente poluição da atmosfera, dos cursos de água e das
áreas de estocagem e adjacentes. A
tendência desta situação é agravarse com o plano de expansão da siderurgia brasileira, que, exigindo
maiores quantidades de carvão, determinará o aumento da fração do
rejeito plrltoso resultante do seu beneficiamento."
No decorrer do ano recém-findo, a ICC
!lrmou seis contratos para a execução de
obras, fornecimento de equipamentos e
prestação de assessoria técnica especiallzada, destacando-se, entre eles, o assinado com a Mitsubi.shi H~avy Industries
Ltda., do Japão, cujos objetlvos são o
fornecimento de equipamentos, a execução de serviços de engenharia, montagem e partida da unidade de ácido
sulfúrico. O valor do contrato alcança
cerca de 2,5 bilhões de ienes, 90% dos
quais financiados pela própria Mltsubishi.
Mais recentemente, em 12 do corrente
mês, o Jornal do Comércio dá-nos noticia de que o Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral "concedeu prioridade à Indústria Carboquimica Catarlnense S.A. (ICCl para contratação de empréstimo externo com o Crédit Llonnals e
a Banque Françalse du Commerce Exterleur de 10 milhÕes e 665 mil francos
franceses, destinados a financiar 85%
dos equipamentos e serviços de origem
francesa relativos à Unidade de Acido
Fosfórico daquela empresa".
É
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catarlnense vai, pouco a pouco, se tornando realidade. E esta realidade se mostra tanto mais Importante para Santa
Catarina quando alinhamos, à análise
que vimos fazendo, os seguintes dados:
-252.000 t/ano de consumo de plrita carbonosa, com cerca de 44% de
enxofre e 8% de carbono, resultantes do beneficiamento do carvão catarlnense;
- para uma produção de ácido fosfórico de cerca de 110.000 t/ano (em
termos de P20~), estima-se consumo de aproximadamente 350. 000
t/ano de rocha fosfát1ca com 34%
de P2 0~, a serem obtidas, em sua
quase totalidade, mediante importações;
- a Implantação do complexo carboquímico, excluída a usina termelétrica, importará em investimentos
da ordem de Cr$ 235 milhões;
-o resultado da venda dos produtos
da ICC, calculado com base nos preços das atuais importações, é estimado em Cr$ 156 milhões por ano,
o que possibilitará, nos 10 primeiros
anos de produção, a obtenção de lucros líquidos equivalentes a Cr$ 29
milhões por ano.
Coloco em destaque, neste passo, tópl~
co do relatório pertinente aos reflexos
nacionais e regionais que advirão em
conseqüência da entrada em funciona~
menta do complexo carboquímico de
Imbituba:
"No cenário nacional a ICC vai con~
correr para minimizar a dependência
em que se encontra o Pais do exte~
rior com relação aos suprimentos de
enxofre e de ácido fosfórico.
Com base nos preços de importação
desses produtos vigentes nos últimos
meses de 19'73, pode~se afirmar que
a ICC vai contribuir para uma economia de divisas superior a US$ 19
milhões ano, mesmo levando~se em
conta o dispêndio que deverá ocorrer
com a Importação da rocha fosfátl~
ca.
Com referência ao setor carvoeiro,
o empreendimento, além de concor~
rer para a solução do grande problema da poluição do melo ambien~
te, vai atribuir aos rejeitas - 3.a

fração do beneficiamento do carvão -, que até o presente momento
representam um ônus para os mi~
neradores, uma remuneração compatível com seu valor económico como insumo para produção de ácido
sulfúrico.
A remuneração da pirlta carbono~
sa, como, aliás, das piritas marciais
em geral, se encontra na dependência do preço do enxofre no mercado
internacional.
A plrita do rio Tinto, uma das melhores do mundo, com mais de 48%
de enxofre, está sendo negociada na
Espanha ao preço de 2 3,30/t, que
corresponde a cerca de Cr$ 48,00/t.
Para as condições do mercado preva~
lecentes nos últimos meses de 19'73,
a pirita carbonosa, com 44% de enxofre da fábrica em Imbltuba, po~
derá ser adquirida por US$ 8,00/t,
ou cerca de Cr$ 50,00/t.
Este preço vai proporcionar às
252.000 t de plrlta carbonosa que serão consumidas anualmente uma remuneração superior a Cr$ 1,25 milhão.
Por outro lado, a Implantação da
ICC, no que tange à infra-estrutura regional, além de contribuir para
o equacionamento dos problemas rerefentes ao abastecimento de água,
fornecimento de energia elétrica e
melhoria das facilidades portuárias,
vai motivar:
a) com relação ao sistema ferroviário, um melhor aproveitamento do
equipamento da 12.e. Divisão - Teresa Cristina - da RFFSA, atualmente com capacidade ociosa, proporcionando-lhe uma carga adicional de quase 800 mil t;ano;
b) com relação ao sistema rodoviário, a melhoria do acesso a Imbituba, bem como a construção das
rodovias (BR-282 e BR-475) que vão
ligar o litoral a Lajes, no oeste catarinense, de alto significado econômico para o Estado.
Sob o ponto de vista econômlco, considerando-se o preço do ácido fosfórico Importado depois de desembaraçado nos portos brasileiros, vigente nos últimos meses de 1973, o faturamento anual da ICC vai ultra-
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Isto sem considerar a venda dos sub~
produtos, contribuindo, portanto, de
maneira expressiva para. a elevação
do PIB e, por conseguinte, da renda
per capita regional."
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.6 me
permite um aparte, nobre Senador An·
tônio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Este meu breve aparte, meu ilustre e distintíssimo
colega, é tão-somente para agradecer a
V. Ex. 6 a generosidade da menção aos
dois pronunciamentos que fiz nesta Casa
a respeito do problema da conversão da
hulha em combustível líquido e gasoso.
Sem dúvida alguma, a palavl.'a de V. Ex.a,
autorizadíssima, de homem que conhece
a problemática do carvão, vai contribuir
para que se concretize, dentro em brP.ve,
a sugestão de termos uma usina-piloto
de conversão de carvão-vapor em gás e
gasolina. O carvão - este sim -, o
carvão também é nosso.
Muito grato a V. Ex.6
O SR. ANTONIO CARLOS - Nobre
Senador Luiz Cavalcante, eu é que agradeço o aparte com que V. Ex.6 enriquece
o meu discurso. Os pronunciamentos de
V. Ex. 11 nesta Casa citando, primeiro, o
boletim editado pela embaixada alemã,
que dá notícia dos avanços tecnológicos
realizados na Alemanha, muito antes da
última Grande Guerra, para aproveitamento do carvão e sua transformação
em combustível líquido; em seguida, trazendo à Casa o c(epoimento de uma
grande empresa, o que reforçou a argumentação de V. Ex. a, despertaram minha
atenção, e o assunto foi por mim consl~
clcract·a como uma colaboração das mais
valiosas à utilização de uma das maiores
riquezas de meu Estado, sem dúvida al~
guma, a grande riqueza do Brasil.
Servi-me da ocasião então para pesquisar o que se diScutira em torno ~o
problema na mesa-redonda do carvao
convocada e promovida pela Comissão de
Minas e Energia da Câmara, e, lá, o Sr.
Deputado Antônio Pontes, quando da
conferência do Sr. Ministro Dias Leite,
indagou do titular da pasta das Minas
e Energia sobre a questão aqui tão bem
colocada por V. Ex.o. O Ministro, naquela
oportunidade, antes da crise do petróleo,

lembrou que as reservas brasileiras de
carvão conhecidas e medidas não autorizariam uma tomada de posição em
favor do seu aproveitamento para a
transformação em petróleo.
Friso, no entanto, que o depoimento
do sr. Ministro está assim vazado, con~
forme passo a citar:
"Em relação à pd,sslbll!dade de o
carvão ser •transformado, trata~se
de um problema essencialmente
americano. Para um país se lançar
a uma pesquisa dessas, precisa ter
de fato reservas de carvão tais que
justifiquem o seguinte raciocínio:
para todos os usos de carvão nos
próximos 100 anos, vamos consumir
tantos bilhões de toneladas; ainda
sobram tantos bilhões de toneladas,
que conhecemos e já medimos; então,
vamos ver se convertemos Isso em
petróleo. Quem não tem esta posição não deve lançar~se neste programa. Temos hoje em Santa Catarina, medidos, 145 milhões de toneladas, e com uma reserva indl·
cada de 250. Temos 400 milhões de
toneladas entre medidos e Indicados
na camada "barro branco", o que representa nossa maior reserva hoje.
Então, 400 milhões de toneladas, com
um consumo de 4 ou 5 milhões de
toneladas, já são BO anos. Quer dizer: não temos horizonte no carvão
para justificar a sua conversão em
óleo. A menos que descubramos uma
grande jazida, esse càrvão vai ser
usado como carvão mesmo. Então,
para nós, a pesquisa da transforma~
ção do carvão em óleo não tem sig~
nificado especial."
No entanto, como já afirmei, esse de~
poimento do Sr. Ministro foi prestada
antes da crise do petróleo, e V. Ex.o.,
em seu discurso, teve a singular preo~
cupação de, ao alinhar as reservas co~
nhecidas de carvão mineral em nosso
País, situadas no Sul, especialmente em
Santa Catarina, carvão que pode ser
transformado em carvão siderúrgico, no
Rio Grande do Sul e no Paraná, lem~
brar que outras ainda não tinham sido
medidas ou perfeitamente identificadas
naquilo que V. Ex.n chamou de "Mesopotâmia", na região amazônica, no vale
do Xlngu e no Estado do Piauí.
Considerei multo válido o aspecto aqui
abordado por V. Ex."', no que toca à

•

- 412busca de meios e modos de nos premunirmos contra o agravamento possível
da crise do petróleo. ·
O Sr.· Luiz Cavalcante Ex." um aparte?

Permite V.

O SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço V.
Ex." com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante- No jantar em
que ambos tomamos parte, com os demais colegas das Comissões de Minas e
Energia do Senado e da Câmara, no último dia 13, na residência do ex-Ministro Antônio Dias Leite, tive a oportunidade de palestrar longamente com o direter do Projeto RADAM, engenheiro Alcir ...
O SR. ANTôNIO CARLOS - Ilustre
catarinense, por sinal, coestaduano nosso.
O Sr. Luiz Cavalcante -

Parabéns a

V. Ex.": Santa Catarina está com tudo.

Está com o carvão e com os homens
que dele entendem.
Então, o diretor do Projeto RADAM,
com as devidas cautelas, manifestou o
seu entusiasmo nos indícios alvlssarelros em jazidas ao longo do rio Fresco,
afluente do Xingu, onde agora se fazem
demoradas pesquisas locais. Quanto aos
indícios de carvão na bacia do Parnaíba e no alto Amazonas, S. s.a manifestou-se um tanto cético. Mas, a respeito
do rio Fresco, não fez reservas de suas
esperanças em que se positivarão os indícios fornecidos pelo radar. Esta, a lnformação que achei por bem dar a V.
Ex.a
O SR. ANTONIO CARLOS - Eu que
agradeço, mais uma vez, o depoimento
de V. Ex."
Realmente fiz questão de trazer à Casa a noticia do depoimento do Sr. Ministro das Minas e Energia sobre o problema do aproveitamento do carvão para sua transformação em combustivel
líquido, para ressaltar a oportunidade
.dOo'i dois pronunciamentci_s de V. Ex."
Creio mesmo que, se o depoimento do
Sr. Ministro Dias Leite fosse produzido
hoje, outro seria o seu sentido, pois que
àquela ocasião o Brasil e todo o mundo
ocidental não enfrentavam à sombra o
risco de um corte sumário no fornecimento do petróleo por parte dos grandes
países produtores.

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." me
dá licença para um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, a nossa achega ao discurso brilhante que V. Ex." ora profere referese justamente à ação governamental neste setor, neste momento percutido, isto
é, a transformação do carvão que possuímos, no Sul do País, em derivado de
petróleo ou, mais especificamente, em
gasolina, a exemplo do que durante a II
Grande Guerra fez a Alemanha, em escala considerável.
Dia 3 de abril, portanto daqui a duas
semanas, o professor Reer!nck, citado
na documentação que a Ferrostaal enviou ao nosso nobre colega Luiz Cavalcante, representante de Alagoas, já estará chegando ao Brasil. S. Ex." pelo
contrato a assinar com o Conselho Nacional de Petróleo, com a interveniência daquela companhia, terá um prazo
de seis meses para apresentar um plano
para o aproveitamento do carvão para
tal fim. Os !:tens fundamentais: primeiro, se factível ou não, o Investimento necessário para que frações de um
terço, um quarto, um quinto ou metade
da nossa demanda atual de derivados de
petróleo possam ser, a exemplo da Alemanha, atendidas com esta solução; segundo, um depoimento sobre as dificuldades encontradas naquela época e as
que em futuro próximo podem aparecer,
para obtenção desse desideratum, entre
as quais justificadamente se inclui aquela a que V. Ex." fez .alusão, incluslv•e com
o depoimento de Dias Leite, então Ministro das Minas e Energia, sobre a existência ou não da quantidade necessária
de carvão que nos dê também a tranqüilldade do seu fornecimento aos outros fins a que até agota destinado (siderurgia e termeletricldade principalmente).
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo
obrigado a V. Ex.", nobre Senador Virgílio Távora. A notícia que V. Ex." acaba de dar à Casa e à Nação, eu a incorporo com muita sa:t!sfação ao meu discurso, porque ela completa a intervenção do nobre Senador Luiz Cavalcante e
revela a preocupação do Governo pelo
problema.
Prossigo, Sr. Presidente, na leitura da
parte do relatório da Indústria Carboquímica Catarinense.
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o desenvolvimento em Imbltuba de
um dos maiores centros produtores
de fertilizantes do Brasil, bem como
o estabelecimento de indústrias colaterais relacionadas com o apl"oveltamento dos subprodutos - gesso e
óxido de ferro. Esse grupamento de
fábricas, se concretizado, vai, certamente, promover a absorção de
de mão-de-obra, ora ociosa, elevando o poder aquisitivo regional."
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que as informações que acabo de
ler fornecem justa medida para estabelecer a importância e a magnitude do
empreendimento a cargo da ICC. Notese, ainda, o longo caminho que essa empresa vem percorrendo, já que sucedeu
à SIDESC - Siderúrgica de Santa Catarina S.A. O desenvolvimento do projeto carboquímico, a par do apoio que
lhe vem emprestando o Governo Federal, se deve à pertinácia de um pequeno grupo de brasileiros que, acreditando
na !CC, sonham ainda e cada vez mais
com a siderúrgica catarinense.
Ao reconhecimento dos esforços da diretoria da empresa e da expressiva ajuda que o Governo vem-lhe destinando,
através do Ministério das Minas e Energia, desejo, contudo, aditar pequeno reparo - pequeno, mas de suma importância. É que, tanto do relatório como
do noticiário da imprensa, não obtive
Informação pertinente à previsão para
o Início do funcionamento das unidades
que compõem o complexo carboquímlco
da ICC.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente, já que agora estão contratados
os equipamentos e os serviços para a sua
instalação, fazendo um apelo ao Ilustre
Ministro das Minas e Energia, Sr. Shigeakl Ueki, para que determine orientação prioritária ao projeto da ICC; e peço
que mande divulgar, com a maior brevidade possível, sucinto cronograma de
execução do projeto.
Essa informação é de real Importância para Santa Catarina. Ainda ontem,
tive a grata oportunidade de colher o
testemunho autorizado do Vice-Governador de meu Estado, Sr. Attlllo Fontana, que me colocou o problema de escassez e alto custo dos fert!l!zantes, fenômeno que, atingindo o Brasil, está a
preocupar o mundo todo. A carboquímica
catarlnense constituirá importante fon-

te de lnsumos para a Indústria de fertilizantes. Nosso Estado e, de resto, todo o
Pais estão a sofrer as influências do
grave problema.
É, pois, Indispensável, uma definição
que permita ao empresariado catarlnense e brasileiro planejar a tempo e à hora
as unidades de produção de fertilizantes que irão se abastecer das matériasprimas da Carboquím!ca Catarinense.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) -

Tem a palavra o Senador Amaral Peixoto, representante do Estado do Rio de
Janeiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO - (Sem re•
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Se-

nadores, faleceu no dia 19 de fevereiro
deste ano, na cidade do Rio de Janeiro,
o ilustre Almirante-de-Esquadra Jorge
Dodsworth Martins, uma das mais bri·
lhantes figuras da Marinha de Guerra.
Não é força de expressão classificá-lo
como uma das mais brilhantes figuras da
Marinha de Guerra. Eu o conheci quando entrei para a Marinha; ele, já oficial
superior e era por todos respeitado pelas suas grandes qualidades de marinheiro, pela. sua cultura, pela sua educação, pelo seu trato fidalgo, pelas suas
qualldades de caráter. Passo à Taquigrafia, para serem publ!cados, os seus da·
dos biográficos.
Quero somente ressaltar que em duas
guerras ele tomou parte, em 1918 e na II
Guerra Mundial. Em 1918, como auxlllar
do Almirante Pedro de Frontin, foi o assistente da divl.são naval em operação de
guerra - divisão formada de navios velhos, inadaptados à missão que iam
cumprir, e que foram até o Mediterrâneo
para honrar os compromissos assumidos
pelo Brasil.
Quero citar, também, um fato que se
passou comigo, um depoimento pessoal
meu, para revelar o homem que ele era.
Em 1945, quando assumiu o Ministério
da Marinha, logo depois do golpe de 29
de outubro, não querendo me conformar
com a situação, não querendo voltar à
Marinha de Guerra, apresente! o meu
pedido de transferência para a reserva.
Passaram-se os dias, e a minha transferência não era publicada. Procurei saber por quê, e ele chamou-me à sua residência e disse: "Compreendo os seus
escrúpulos. Compreendo que você queira

- 414deixar a Marinha neste momento. Mas
não estou de acordo. Você é candidato
pelo seu Estado. Espere um pouco: Se
não for eleito, você talvez terá mais cal~
ma para decidir permanecer na Mar!~
nha, que precisa de seus serviços. Se for
eleito, continue a sua vida política".
Um homem que assim procede, como
um adversário, pois éramos adversários
nesse momento - ele era ministro do
Governo José Linhares -, mostra a sua
grandeza de alma.
É a esse homem, que faleceu a 19 de
fevereiro, que estou prestando, neste momento, minha homenagem, registrando
nos nossos Anais a sua memória. (Multo
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR AMARAL PEIXOTO EM SEU DisCURSO.
DADOS BIOGRAFICOS
DO ALMIRANTE
JORGE DODSWORTH MARTINS
o Almirante~de-Esquadra Jorge Dodsworth Martins nasceu em 19 de fevereiro de 1884, tendo sido Ministro da
Marinha no período de 31 de janeiro a
28 de setembro de 1946.
Ingressou na Marinha em abril de
1900, como Aspirante da Escola Naval,
tendo atingido o posto de Almlrante~de
Esquadra em setembro de 1946. Possuía
os cursos das Escolas de Defesa Submarina, de Sumersiveis e de Guerra Naval.
Comandou a canhoneira fluvial "Acre",
contratorpedeiros "Paraná", "Plauhy" e
"Alagoas", cruzador auxiliar "Alvaro AIvim", monitor "Pernambuco", navio auxiliar "Vital de Oliveira", encouraçado
"São Paulo", flotilha de contratorpedeiros e divisão de cruzadores.
Na carreira, foi Diretor M!lltar do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Direter-Geral de Navegação; comandante
Naval do Centro; Diretor-Geral de Marinha Mercante; Presidente do Tribunal
Marítimo; membro da Comissão Mista
de Defesa Brasil-Estados Unidos, em
Washington; Ajudante de Ordens do Ministro da Marinha e do Presidente da
República e Adido Naval em Paris.
Promoções

Praça de Aspirante: 12 de abril de
1900.

Guarda-Marinha: 23 de abril de 1903.
Primeiro-Tenente: 11 de janeiro de
1908.

Capitão-Tenente: 21 de outubro de
1914.

Capitão-de-corveta: 23 de abril de
1923.

Capitão-de-Fragata: 14 de julho de
1932.

Capitão-de-Mar-e-Guerra: 23 de julho
de 1936.
Contra-Almirante: 16 de outubro de
1941.

Vice-Almirante: 21 de junho de 1945.
Almirante-de-Esquadra: 20 de setembro de 1946.
Reserva: 7 de setembro de 1950.
Operações de Guerra:
- 2.o-Assistente da DNOG
- Divisão Naval em Operações de
Guerra, em 1918
Condecorações:

- Medalha de Tempo de Serviço
- Medalha de Campanha Italiana
"Fatigue de Guerra"
- Ordem de São Mauricio e São Lázaro Cavaleiro (Itália)
- Cruz de Campanha
- Comendador da Ordem Nacional da
Legião de Honra (França)
- Medalha da Vitória
-Ordem do Mérito Naval
- Medalha "Ao Mérito" <Chile)
- Serviços de Guerra <II Guerra Mundial)
- Serviços Relevantes
- Legião do Mérito (EUA)
- Legião do Mérito dante (EUA)

Comendador
Grau Coman-

- Serviços de Guerra - com uma estrela
-Ordem Militar de Ayacucho (Gran
Oficial) (Peru)

-----415O SR. PRESIDENTE (Ruy Ca.meiro)

- Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim. (Pausa.)
S. Ex. 8 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Sarney. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
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 Deputados, e
destinada a leitura de mensagem presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a presente Sessão, convocando
os Srs. Senadores para uma Sessão Ex-

traordinária, a realizar-se amanhã, às
10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n.o 103, de 1974 (n.o
114/74 na origem), pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado
o nome do Major-Bragadeiro Honório
Pinto Pereira de Magalhães para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro
Gabriel Grün Moss.
Esta encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sess(J,o às 17 horas e 30
mmutos.)

17.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 22 de março de 1974
PRESID1!:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 10 horas, acham~se presentes
os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- José Guiomard
- Geraldo Mesquita - Flávio Britto
- José Llndoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Pas~
sarlnho - Renato Franco - Ale~
xandre Costa - Clodomir Milet José Sarney -Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgíl!o Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros
- Jessé Freire - Ruy Carneiro Paulo Guerra - W!lson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
- Augusto Franco - Leandro Maele! - Lourival Baptista - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Ben~
jamln Farah - Nelson Carneiro Gustavo Capanema - José Augusto
- Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado Oslres Teixeira - Fernando Corrêa
- Italívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho - Octávio Cesário
-Antônio Carlos- Celso RamosLenoir Vargas - Guida Mondin Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o compare-

cimento de 55 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a Sessão.
Não há expediente a ser lido.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem Presidencial n.o 103, de 1974 <n.o 114174 na
origem), pela qual o Sr. Presidente
da República submete ao Senado o
nome do Major-Brigadeiro Honório
Pinto Pereira de Magalhães para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro Gabriel
Grün Moss.
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 10 horas
e 10 minutos e volta a ser pública às
10 horas e 15 minutos.)

Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a presente Sessão, designando
para a Ordinária de hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
TRABALHO DE COMISSOES
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e
20 minutos.;

Is.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

em 22 de março de 1974
PRESID1:NCIA DO SR. ADALBERT-o SENA
As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard
- Geraldo Mesquita - Flávio Br!tto- José Lindoso- José EstevesCatette Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco -Alexandre
Costa - Olodomir M!Iet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrõnio Portella - Helvídio Nunes Virgílio Távora- Waldemar Alcântara - Wllson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luis de Barros - Jessé
Freire - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Wilson Campos - Arnon
de Melle> - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel Lourival Baptista - Heitor Dias Ruy Santos - Carlos Lindenberg Eurico Rezende - Amaral Peixoto
- Paulo Torres - Benjamim Farah
- Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Auguste> - Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio
Coelho - Saldanha Derzi - Accioly
Filho - Octávio Cesário - Antônio
Carlos - Celso Ramos - Lenoir
Vargas - Guido Mondin - Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

É

lido o seguinte

EXPEDmNTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo:
-

N.o 104/74 (n. 0 115!74, na origem), de
21 de março de 197~. referente ao Decrete> Legislativo n. 0 1, de 1974, que
aprova o texto do Decreto-Lei n. 0
1.287, de 18 de outubro de 1973.

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado autógrafo do seguinte Projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 8, de 1974
(N.• 1. 729-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚIILICA)

Estende às Fundações Nacionais e
Estaduais do Bem-Estar do Menor a
isenção de que trata a Lei n.o 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, inde-
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fins fllan trópicos 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.
MENSAGEM
N.0 445, de 1973

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Justiça e do Trabalho e Previdência Social,
o anexo Projeto de Lei que "estende âs
Fundações Nacional e Estaduais do
Bem-Estar do Menor a isenção de que
trata a Lei n.O 3. 577, de 4 de julho de
1959".

Brasília, em 28 de novembro de 1973. Emílio G. Médici.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DOS SRS.
MINISTROS, DA JUSTIÇA E DO TRABALHO E PREVIDll:NCIA SOCIAL
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República
A declaração de utilidade pública das
pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação desinteressada de serviços à.
coletlvidade, na forma de Lei n.o 91, de
28 de agosto de 1935, é instituto que, a
par do reconhecimento da benemerência dessas entidades, lhes confere certos
privilégios, como prêmio por sua atlvidade, entre os quais a Isenção do recolhimento da contribuição devida pelo
empregador ao Instituto Nacional de
Previdência Social.
As fundações de menores, criadas pelo
Governo Federal ou pelos Governos Estaduais para execução da politica nacional do bem-estar do menor, embora tenham personalidade jurídica de direito
privado, exercem ativldade de relevante
Interesse público.

Todavia, não podem pleitear a declaração de utilidade pública prevista na
Lei n. 0 91, em razão de sua peculiar organização.
Ante o exposto, temos a honra de
submeter à. elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que altera a Lei n.o 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 da taxa de contribuição
de previdência, Independentemente de
título expresso de utilidade pública ou
remuneração de dlretores, para que, caso
mereça aprovação, seja encaminhado à.
apreciação do Congresso Nacional.
Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de profundo respeito. - Alfredo Buzaid., Ministro da Justiça - Júlio Barata, Ministro do Trabalho e Previdência Social.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 3.577
DE 4 DE JULHO DE 1959
Isenta da taxa de contribuição de
previdência aos Institutos e Caixas
de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas de utilidade pública, cujos
membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Art. 1.0 - Ficam Isentas da taxa de
contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicas,
reconhecidas como de utilidade públlca,
cujos membros de suas diretorias não
percebam remuneração.
Art. 2. 0 - As entidades beneficiadas
pela isenção Instituída pela presente Lei
ficam obrigadas a recolher aos Institutos, apenas, a parte devida pelos seus
empregados, sem prejuízo dos direitos
aos mesmos conferidos pela legislação
previdenciária.
Art. 3.0

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

<As Comissões de Legislação Social e
de Finanças. )
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PARECERES
PARECER
N.0 30, de 1974
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 11, de 1973, que "acrescenta parágrafo único ao art. 222 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.452,
de 1.0 de maio de 1943".
Relator: Sr. José Augusto
O projeto ora submetido ao nosso exame foi apresentado pelo Senador Nelson
Carneiro e tem por objetivo acrescentar ao art. 222 da C.L.T. o seguinte parágrafo único:
"Nos casos de reincidência, poderá o
órgão fiscalizador determinar a interdição parcial ou total do estabelecimento ou local de trabalho até
que sejam eliminados os casos motivadores da infração."
O projeto se faz acompanhar de substanclosa justificação, da qual nos permitimos destacar os seguintes tópicos:
"O Capitulo V, do Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao
dispor sobre as condições de segurança e higiene do trabalho, alinha
diversas normas imperativas que visam, em sua maioria, à eliminação
ou, pelo menos, ao abrandamento de
certos fatores que põem em risco a
vida ou a saúde do trabalhador.
Com as modificações introduzidas
pelo Decreto-Lei n. 0 229/67, ficou o
Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho incumbido de proceder ao exame e fiscal!zação dos locais de trabalho, e de
apontar às empresas as medidas que
se tornem exigíveis em virtude das
referidas disposições.
Sucede que, apesar de essas normas
terem um caráter compulsório ou
coercitivo, as sanções aplicá veis pelo
seu descumprimento restringem-se a
simples penalidades pecuniárias que
variam de um a dez salários minimos."
E conclui:

"O projeto visa, tão-somente, a aumentar o poder coercitivo da norma
tutelar. Não resta dúvida de que,
sabendo ser passivei o fechamento
total ou parcial de sua indústria, o

empresário cuidará, rapidamente, de
atender às determinações do órgão
fiscalizador."
Deflui, do exposto, que o eminente autor do projeto, preocupado com o número crescente de acidentes do trabalho,
ocasionado em grande parte pelo descumprimento das normas de garantia
instituídas pela C.L.T., com as modificações introduzidas pelo Decreto-lei n.o
229/67, procura com o projeto em pauta
fornecer ao Departamento Nacional de
Segurança e Higiene do Trabalho, armas
para a melhor consecução de sua árdua
tarefa.
Devemos, "ex-vi" do art. 100, item I,
n.O 6, do nosso Estatuto Interno, emitir
parecer sobre o mérito das proposições
relativas ao direito do trabalho. Acontece, entanto, que o mesmo Regimento,
no art. 109, atribui competência à Comissão de Legislação Social para emitir
parecer entre outras matérias aos acidentes do trabalho e Justiça do Trabalho.
Parece-nos, cotejando os preceitos acima referidos até por uma questão de lógica e de economia processual, esta Comissão somente deve falar sobre o mérito dos projetos não arrolados pelo
mencionado art. 109, como de competência da douta Comissão de Legislação Social.
Manifestamo-nos, assim, favoravelmente ao projeto sob o aspecto juridicoconstitucional.
Sala das Comissões, em 11 de abril de
1973. - Accioly Filho, Presidente, em
exercício - José Augusto, Relator Helvídio Nunes - Mattos Leão - Wil·
son Gonçalves - Heitor Dias - Carlos
Lindenberg - Franco Montoro - José
Samey.
·
PARECER

N.0 31, de 1974

da Comissão de Legislação Social,
sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0
11, de 1973.
Relator: Sr. Renato Franco
O projeto em exame, que mereceu
aprovação da Comissão de Constituição
e Justiça, no que respeita aos seus aspectos jurídico-constitucionais, tem por escopo aumentar o poder de coerção das
normas tutelares do Direito Social Brasileiro - especialmente no setor de segurança e higiene do Trabalho.

..
;
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projeto, não obstante as normas vigentes Já possuírem caráter compulsivo,
as penas previstas para a sua Inobservância, por serem de natureza pecuniária e de valor reduzido - 1 a 10 salários
mínimos - não conseguem a adesão ao
cumprimento do preceito.
2.

3. Através de parágrafo a ser acoplado
ao atual art. 222 da CLT, o autor da
proposta pretende exacerbar as penalidades já cominadas, eis que determina
- nas hipóteses de reincidência, é bem
verade! -interdição total ou parcial dos
estabelecimentos ou locais de trabalho
até que sejam eleminadas as causas motivadoras da infração às normas de segurança e higiene do trabalho.
Embora se possa discutir a eficácia
do aludido preceito, tanto mais que redigido em forma permissiva - o órgão
fiscalizador poderá determinar as providências - não se lhe pode negar a intenção positiva na medida em que concede ao Poder Público a chancela jurídica que legitimará o procedimento
sancionador, quando se fizer necessário.

tactos, ofereci-lhe o parecer de fls. 81/84,
que conclui pela constitucionalidade e
juridicidade da proposição e, no mérito,
pela sua aprovação.
Naquela oportunidade foram examinadas, também, três emendas apresentadas à Comissão.
A de n. 0 2, de autoria do eminente
Senador Wilson Gonçalves, mereceu
especial destaque, pois que visava à alteração do !tem 4, da tabela IV, do projeto, que na redação original está assim
expresso:
"4. Nenhum servidor da Justiça Federal pode perceber por mês, para reembolso de despesas com deslocamento, de acordo com esta Tabela,
importância superior a dois salários
mínimos l<Jca!s, excluíd<JS desse limite
as despesas de que apresente comprovante".

4.

Por isso, porque ensejaria o desencadeamento de medidas mais drásticas
contra aqueles que, habitualmente, negligenciam as medidas de segurança e higiene do trabalho, com irreparáveis
prejuízos aos trabalhadores, é que nos
manifestamos pela aprovação ao projeto.

Na redação final remetida ao Senado
pela Câmara dos Deputados, a disposição
transcrita, em conseqüência de emenda,
sofreu substancial modi!icação, pois que
surgiu duplicado o reemb<Jlso das despesas de deslocamento.

5.

Sala das Comissões, em 21 de março de
Franco Montoro, Presidente Renato Franco - Relator - Heitor Dias
- Guido Montin - Eurico Rezende.
1974. -

PARECER

N. 0 32, de 1974

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 89, de 1973, que "dispõe
sobre o Regimento de C11stas da Justiça Federal".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
A Mensagem n. 0 339, que o Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional, dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal.
Remetida a esta Casa, depois de normal tramitação na Câmara d<Js Depu-

A Exposição de Motivos do Senhor
Ministro da Justiça, que acompanha a
Mensagem Presidencial, consigna que o
projeto se inspirou no principio de não
fazer depender do pagamento das custas,
de cada ato ou d!l!ência, a marcha do
processo.
2.

Apesar disso, a Câmara congénere,
aceitando a emenda, elevou, .ao dobro o
valor do reembolso proposto, o qual, agora, o !lustre Senador W!lson Gonçalves
aspira, pela segunda vez, aumentar.
Foi com base na desproporção entre o
ple! te ado e o que se pretende fixar, assim também disposto no art. 87, § 1.0 , da
Lei n.0 5.010, de 30 de março de 1966, que
estabelece: "até que entre em vigor o
Regimento de Custas da Justiça Federal,
apl!car-se-á, em cada Seção Judiciária,
o Regimento de Custas da Justiça Estadual respectiva ... ", que esta Comissão,
antes de decidir, definitivamente, sobre a
Emenda n.o 2, concluiu pela necessidade
de obter, junto às autoridades Judichírias das Unidades Federadas, e antes do
exame final da matéria, os Regimentos
de Custas vigorantes nos respectivos Estados.

- .

l
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3. Pois bem, através dos exemplares e
Informações dirigidos à Presidência desta
Comissão, verifica-se que as leis estaduais
de Santa Catarina, Mato Grosso, Alagoas,
Pará, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo,
Paraíba, Amazonas, Ceará, Rlo Grande
do Norte, Minas Gerais, Acre e Maranhão, que disciplinam a questão, não acolhem dispositivo igual ou semelhante ao
de que cogita a Mensagem n.o 339, a qual,
na mencionada Tabela IV, n.o 5, ainda
esclarece que "o reembolso das despesas
previstas nesta Tabela não Impede o pagamento de diárias ao servidor encarregado de diligência, quando cabível".
De outra parte, as repercussões oriundas da gritante disparidade de tratamento das Justiças Federal e Estadual
criaria, por certo, Inúmeros problemas,
pois que enquanto à primeira são concedidos, na área estudada, incentivos especiais, as últimas permanecem sem
quaisquer estímulos e sem possibilidade,
pelo menos a curto prazo, de tê-los.
Criar-se-iam nos Estados, em conseqüência, dois status para os servidores da
Justiça que, no exercício de suas funções,
têm necessidade de locomover-se.
Nivelá-los não seria razoável; mas
também não é justo que aos Federais se
concedam condições materiais que levem
a distanciá-los, cada vez mais, dos que
servem à Justiça Estadual, certo que
idênticas as funções que desempenham.
4. De outra parte, em atenção a expediente dirigido à Liderança do Governo, no Senado, pelo 5. 0 SubprocuradorGeral da República, que por sua vez recebeu solicitação do Procurador da Fazenda Nacional, duas emendas ofereço à
proposição, vez que aceito, integralmente, as justificativas em que se apóiam,
e que incidem sobre os arts. 17, § 1.0 , e
18, § 2.o, do projeto.
O parecer, em conseqüência, é pela
constitucionalidade e juridicidade e, no

mérito,. pela aprovação do projeto, com
as três emendas que seguem:
EMENDA N. 0 1
Dê-se ao n.o 4 da Tabela IV a seguinte redação:
"Nenhum servidor da Justiça Federal
pode perceber por mês, para reembolso de despesas de deslocamento,
de acordo com esta Tabela, importância superior a dois salários minimos locais, excluídas deste limite as
despesas das quais apresente comprovante".
EMENDA N. 0 2
Dê-se ao art. 17, II, § 1.0 , a seguinte
redação:
"§ 1.0 As despesas de d111gência
(Tabela IV), arbitramentos, avaliações, perícias (Tabela V), intérpretes
e tradutores serão recebidas pelo Diretor da Secretaria, que pagará aos
servidores ou auxiliares do Juízo que
fizerem jus aos valores fixados nas
respectivas tabelas, salvo as devidas
pelo Ministéri.o Público ou União Federal, somente recolhidas a final."
EMENDA N. 0 3
Dê-se ao art. 18, § 2.0 , a seguinte redação:
"§ 2.0 - As importâncias relativas à
amortização ou liquidação da dívida
a tiva ajuizada serão recolhidas dlretamente no estabelecimento de crédito autorizado (art.. 4. 0 ), mediante
gula expedida pelo Dlretor de Secretaria, devidamente visada, consoante modelo oficial aprovado pelo Conselho de Justiça Federal."
ll: o parecer. ·
Sala das Comissões, em 20 de março de
1974. - Gustavo Capanema, Presidente
eventual - Helvídio Nunes, Relator Nelson Carneiro -Wilson GonçalvesCarlos Lindenberg - José Augusto Heitor Dias - Italivio Coelho.

MAPA DOS REGIMENTOS REMETIDOS
Estado
SANTA CATARINA . . . . . . . . . .
MATO GROSSO .... , . . . . . . . .
ALAGOAS .... , . . . . . . . . . . . . .
PARA . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. ..

Não paga
Não paga
Não paga
Não paga
-pág, 6)

(Seção XV- Observação 4.0 -pág. 26)
(Tabela O - VI § 2. 0 )
(Tabela H- item IV - pág. 24)
(Cap. II- arts. 0. 0 , 8. 0 e 9.o com § único

•

•i"

.
•

- 422RIO DE JANEffiO ....... ·....
PARANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAO PAULO . . . . . . . . . . . . . . . .
PARAíBA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMAZONAS . . . . . . . . . . . . . . . .
CEARA
RIO GRANDE DO NORTE . . .
• • • • • o • • • • • • • • • • • o ••

MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . .
MARANHAO . . . . . . . . . . . . . . .
DISTRITO FEDERAL e ACRE

Não paga (Cap. III - arts. 21, 22 e 24 - § único
- págs. 7 e 8)
Não paga (Tab. XVIII- item V- Nota - pág. 19)
Não. paga (Tabela 7 -Notas- 4. 0 - pág. 47)
Não paga (Cap. II - art. 90)
Não paga (Tabela H - item V - Observação pág. 20)
Não paga (Cap. II - art. 40 - IV - pág. 4)
Não paga CCap. II - art. 40 - IV - pág. 4 e Seçã:o XI- Observação -pág. 35)
Não paga - (Tabela 24 - Nota II - pág. 275)
Não paga - Diário Oficial - pág. 8 - Tabela c/1
- I - Nota 17a
Nã-o paga- Decreto-Lei n. 0 115, de 25-1-67- art.
6.0 - pág. 10.

PARECER
N.0 33, de 1974

da Comissão de Finanças, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n.0 89, de
1973.
Relator: Sr. Lenoir Vargas
Com Mensag-em do Senhor Presidente
da República é submetido à deliberação
do Congresso Nacional, nos termos do
art. 51 da Constituição, Projeto de Lei
que "dispõe sobre o Regimento de Custas
da Justiça Federal".
A proposição se faz acompanhar de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça.

O mérito da proposição já foi exaustivamente examinado na Comissão de
constituição e Justiça.
As emendas oferecidas adaptam-se
perfeitamente ao texto do Projeto.
No que se refere a c·ompetência regimental da Comissão de Finanças, nada
V·emos que se possa opor ao P·rojeto de
Lei da Câmara n. 0 89, de 1973, bem como às Emendas de n.os 1, 2 e 3 da douta
Comissão de Constituição e Justiça.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto sob exame, com as Emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
É

o nosso Parecer.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a
matéria foi ·examinada pela douta Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que acolhendo parecer do Senador
Helvidio Nunes, concluiu pela constit~ci·onalldade .e juridicidade da proj)OS!çao e, no merito, pela sua aprovação.
Entendeu na ocasião haver necessidade
de obtenção, junto às autoridades judiciárias das Unidades Federadas, dos Regimentos de Custas vigorantes nos respectivos Estados.

-

Com as informações e exemplares de
Regimentos trazidos, àquele órgão técnico desta Casa, o ilustre Senador Helvidio Nunes opinou pela constitucionalldade e juridicidade e, no mérito, pela
aprovação do Projeto com as três emendas oferecidas. O parecer obteve aprovação unânime daquela Comissão.

A Presidência, ouvida a Mesa da Câmara dos Deputados e, em atendimento
à sugestão do nobre Senhor Deputado
Márcio Paes, convoca Sessão Solene do
Congresso Nacional a realizar-se no próximo dl:l 29, às 15 horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados, em homenagem

Sala das Comissões, ·em 21 de março
de 1974 - João Cleofas, Presidente Lenoir Vargas, Relator - Fausto Castelo-Branco - Virgílio Távora - Alexandre C4Jsta - Ruy Carneiro - Benedito
Ferreira - Cattete Pinheiro - Dinarte
Mariz- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
O Expediente lido vai à publicação.

(Pausa.)

-

l

!

-423ao transcurso do 10. 0 ani'fersárlo da Re-volução de 31 de março de 1964.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai
ser lido pel<1 Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 20, de 1974

Revoga-se o § 2.0 do art. 75 do
Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É revogado o § 2.0 do art.
75 do Código Penal (Decreto-Lei n. 0
1.004, de 21 de outubro de 1969), passando a parágrafo único o atual § to.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
dl.sposições em contrário.
Justificação
Este Projeto resultou de sugestão formulada pelo Dr. Carlos Alberto de Bulhões Mattos, da Magistratura carioca.
Argumenta S. Ex.a
"A longrevldade ou imaturidade já
vêm contempladas como atenuantes
letais (art. 58 - !).
É desarrazoada benevolência tornálas, também, causa de diminuição da
pena."
Realmente, ao definir as at•enuantes,
diz o Código Penal:
"Art. 58 - São circunstâncias que
sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e
um ano ou maior de setenta ano.~".
No artigo seguinte, o Códig-o Penal
estabelece a norma a ser seguida pelo
julgador, na diminuição da pena:
"Art. 59 - Quando a Lei determina a agravação ou tatenuação da
pena sem menciona-r o quantum,
deve o Juiz fixá-lo entre um quinto
e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime."
Ora, o § 2. 0 , que se quer revogar, repete o que já está dito no art. 59:
"Art. 75 -

....................... .

2. - Se o condenado é primário
e menor de vinte e um ou maior de
setenta anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a
um terço."
§

0

Portanto, se o fato de o criminoso ser
menor de vinte e um anos ou maior de
setenta já constitui circunstância atenuante, que autoriza o juiz a diminuir
a pena até um terço, não há mínimo
necessidade de repetição da regra do
§ 2. 0 do art. 75, que é mera redundância, constituindo evidente falha de técnica legl.slatlva.
·
Trata-se, portanto, de proposição apr!moradora da redação da Lei penal, visando a excluir disposições inócuas, que
repetem regra já existente e, portanto,
completam-ente inútil.
Sala das Sessões, em 21 cl!e março de
1974. - Nelson Carneiro,
<A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
Projeto lido será publicado e, em
seguida, remetido à Comissão Competente. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Conc·edo a palavra ao nobre Senador
Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já comente! desta Tribuna, faz poucos
dias, o renascimento, na Alemanha Ocidental, da indústria de combustíveis sintéticos. Record•el que, antes da II Guerra Mundial, os alemãs dispunham de
mais de 20 fábricas de petróleo extraído do carvão, as qual.s lhes davam cinco milhões de toneladas por ano, metade da d·emanda de então. Graças àquelas fábricas, a Luftwaffe a Wehrmacht
puderam resistir por tanto tempo à formidável conjuração de forças aliadas.
Reportei-me· à recente e firme determinação dos norte-americanos em aperfeiçoar os processos de conversão da hulha •em gás e gasolina, ao tempo em que
empresas privadas disputam a aquisição de Imensas jazidas carboníferas do
Meio-Oeste estadunldense.
O final do meu pronunciamento consistiu na suge.stão de nos lançarmos,
também nós, brasileiros, na tecnologia
da conversão, com vistas ao aproveitamento do abundante carvão-vapor que
constitui a parte preponderante das re.serva.s conhecidas, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E
assim conclui:
"Para ganharmos tempo, poderíamos val,er-nos da experiência alemã,

- o

-424de mais de 30 ar10s, e dos avanços
conseguidos pelos norte-americanos,
que, pela recente Declaração de Tlatelolco, se comprometeram, com os
latino-americanos, a intensificar o
intercâmbio de conhecimentos tecnológicos, inclusive para o desenvolvimento de novas fontes de energia".
Meu alvitre, para honra minha, teve
bom acolhimento em setores llgados à
Indústria extrativa e ao comércio do
carvão.
Dentre as manifestações de aplausos
recebidos, já li aqui o extenso telex:
enviado pe:o Dr. Von Heydebreck, Dlretor da Ferrostal do Brasil S.A., de São
Paulo, no qual me comunica que renomado técnico alemão se dispõe a vir ao
Brasil, se convidado. Trata-se do Prof.
Reerinck, uma das malares expressõ·es
no campo da liquefação e gaseificação elo
carvão, cuja técnica el-e domina desde
a derradeira Guerra Mundial.
Ainda de São Paulo, o Sr. Primo Grill
dá-nos conta de que a "Africa do Sul,
há 20 anos, vem refinando gasolina e
derivados de carvão mineral a preços
competitivos, para o mercado interno".
O nobre Senador Antônio Carlos, em
discurso d·e ontem, também se oexternou
favoravelmente à minha sugestão, citando, inclusive, a opinião do ex-Mini.stro Dias Leite de que a conjuntura atual
impõe tentarmos a obtenção de petróleo
do carvão destilado. Em aparte, o eminente Líder Virgílio Távora comunicou
à Casa que, por Iniciativa do Conselho
Nacional do Petróleo, o Prof. Reerlnck
virá ao Brasil d·entro de poucas semanas. Tão auspiciosa notícia comprova a
ressonância nos escalões governamentais do que todos nós dizemos neste Plenário,
Apenas nosso abundante carvão-vapor
- nunca é. demais esclarecer - seria
empregado na produção de combustíveis sintéticos. O escasso carvão-metalúrgico continuará todo ele destinado à
siderurgia nacional, que o voem Importando em volumes cresc·entes. No corrente ano, serão cerca de 2,5 milhões de toneladas, com dispêndio não inferior a
70 milhões de dólares.
Segundo o Boletim do Governo da República Federal da Alemanha, edição de
14 de dezembro último, o custo da ga-

sollna lá obtida do carvão é de 45 centavos de marco por litro, ou seja, Cr$
1,10, ao valor atual do marco. Nos Estados Unidos, a Standard O!l estima em
9 dólares o barril do petróleo sintético.
Um e outro preços são verdadeiras pechinchas em face dos 13 dólares do petróleo árabe.
Treze dólares que, no corrente ano,
sangrarão nossas divisas em mais de 3
bilhões, montante do fatal dispêndio com
a importação do mineral-rei!
Era o que tinha a dlZ'er, St', Presidente
e Sr8. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena.)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Cattete Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHElliO - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há algum
tempo, o mercado lmoblllárlo foi considerado "o mais novo santo do milagre
bras!lelro". Isto porque, em apenas uma
semana, a oferta chegou a 950 apartamentos, na Capital paulista, movimentando recurs·os calculados em quatrocentos milhões de cruzeiros. A euforia de
construções é de tal ordem que, na observação da revista Veja (edição de 7 de
novembro de 1973), graças a ela, "wn
milhão de trabalhadores espetam milhares de edifíci'os em todas as cidades do País". E, completando a análise
do que considera a grande feira Imobiliária, o referido órgão de imprensa admite que "a ação do BNH e a certeza
de que as ricas torneiras de seu Sistema
Financeiro nunca deixarão de irrigar os
tapumes de todo o País fizeram com que
o mercado, dispondo de uma oferta
maior que a procura, passasse a apresentar sintomas os mais diversos".
O fenômeno da maior oferta está longe de significar saturação de mercado.
Indica, sim, vitalidade do ritmo empregado. Em Brasílla, sobram compradores;
a construção dvll .emprega 80% da mãode-obra sem especialização e, mesmo
assim, tem ocorrido carência de material e de operários, obrigando as construtoras a admitirem o elemento feminino, a fim de que o trabalho prossiga
sem interrupções.
Para atender à crescente exigência do
setor, desenvolve-se o programa de expansão da indústria braslleira de cimento. As fábricas em Implantação no período 1968/76 - com projetas aprovados pelo BNDE, conselho de Desenvolvimento Industrial, SUDAM e SUDENE -

"l

-425demandaram investimentos da ordem de
oitocentos milhões de dólares. Os empresários acreditam que o suprimento
está plenamente garantido, mesmo ocorrendo a elevação de 12% ao ano, conforme o quadro seguinte:

rença%

Realmente, ao Governo Revolucionário se deve creditar a expansão habitaclona! brasileira. Antes do movimento
que completará dez anos, no próximo
dia 31, a situação era aquela denunciada na Mensagem que o grande e saudoso Presidente Castello Branco enviou
ao Congresso, ao iniciar-se a Sessão Legislativa de 1965:

100,1
103,5
109,3
119,7
117,8
119,4
126,0

"O Bras!l oferece panorama alarmante no tocante a habitações: o
Censo Habitacional de 1960 estimou
o deficit em oito milhões de moradias, além de uma necessidade de
construção de cerca de 290 mil unidades por ano; constatou-se, também, que apenas 71,3% das moradias urbanas e 20,4% das rurais
preenchiam condições de habitabilidade.

BALANÇO OFERTA/CONSUMO
1.000 t.
Anos

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Oferta
9.283
10.750
12.710
15.590
17.170
19.490
23.050

Consumo

9.275
10.385
11.628
13.021
14.581
16.329
18.288

FONTE: Cimento & Concreto -

te lnexlstla qualquer política oficial
para facilitar o acesso à casa própria."

Dite-

maio/Junho 73.

Quer se examine o percentual de mãode-obra não especializada, que as construtoras empregam na Capital da República ou se leve em conta o desequilibrlo repentino registrado na construção civil de São Paulo e Guanabara, em
1973, a conclusão é a de que a construção civil brasileira atingiu níveis jamais
registrados.
De 1967 a 1973, o total de habitações
financiadas pelo Sistema Financeiro Habitacional chegou a 963.000 unidades. E
o programa traçado é tão ambicioso que
mereceu a seguinte referência, na última Mensagem enviada ao Congresso pelo Presidente Garrastazu Médlci:
"Em 1974 esse programa já se aproxima do milionésimo financiamento
habitacional, achando-se em pleno
funcionamento, também, os de interesse social, que se destinam a ofertar, pelo preço de custo, a prazo de
25 anos, moradias para famílias com
renda regular de um a três saláriosmínimos, ou de três até nove salários mínimos, respectivamente, nos
casos das COHABs e das cooperativas.
No campo especifico das familias
com renda regular Inferior a três
salários mínimos, o Governo vem
colhendo expressivos resultados, nesta faixa de renda, onde pratlcamen-

Apesar dessa situação, carecia o País
de qualquer política ou de Instituições que estivesse mem condições de
realizar programas mínimas de construções: a Fundação da Casa Popu·
lar - em conseqüência da orgia ln
flaclonárla -, os Institutos de Aposentadoria e Caixas Económicas, pela mesma razão e em face da mag.
nitude de seus encargos essenciais
não puderam sequer minorar o pro·
blema."
Conhecida a situação, o Governo Castello Branco atendeu, prioritariamente.
o problema e Instituiu o Plano Nacional
de Habitação, criando o Banco Naclona·
da Habitação, Inspirado nos princípios
que se seguem: a) coordenar, no âmbito
nacional, a política habitacional e estabelecer um órgão competente para a
execução do Plano; b) estabelecer normas para a criação de sociedades de crédito Imobiliário, privadas ou paraesta·
tais, especialmente do tipo de poupança
e empréstimos, que ·evidenciaram ser,
em outros países da América Latina, fatores altamente positivos para a solução
do problema habitacional; c) autorizar
a emissão de letras Imobiliárias prote·
gldas por amplas garantias e correçã<'
monetária; d) seguro Imobiliário. Diante disso, estruturou-se todo um sistema
financeiro, em que o BNH apareceu oomo órgão de fomento e não de construção de habitações - que foi deixada, sabiamente, à iniciativa privada.
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-426A luta foi difícil; a Implantação d·~ passado, várias providências afetaram a
sistema, tarefa das mais. árduas, ainda estrututra do Sistema, permitindo-lhe
mais quando o Governo, pela prlmelrn maior dimensão, no que se refere à ofervez, se interessava eralmente pela im- ta de habitações aos adquirentes da caplantação de uma politica habitacional, sa própria e às fac1lldades pa.ra aquisique inexlstla pela ausência de mecanis- ção de material de construção e conmos Institucionais e em conseqüência d' cessão de financiamento para o desenlegislação obsoleta. Sobre o assunto, ( volvimento urbano. AJ; medidas instituPresidente Humberto de Alencar Castel- cionais promovidas incluíram o Decreto
n. 0 72.512, de 23 de julho de 1973, e a
lo Branco esclareceu, em 1967:
regulamentação que abrangeu: - 1) o
"0 problema habitacional do País Programa de Financiamento para Urbaantes da Revolução de Março de nização de Conjuntos Habitacionais
1964, apresentava uma situação ex- (FINO); 2) aprovação das dlretrizes do
tremamente caótica. Enquanto se Plano Nacional de Habitação Popular
processava intenso aumento demo- CPLANHAP), com a instituição de subgráfico, e se verificava em torno das programa Financiamento de Solvência e
cidades uma expansão em ritmo Liquidez às COHAB CFISOL); 3) a Insduas ou três vezes maior que o pró- tituição do Sistema Financeiro da Haprio aumento da população, os ór- bitação Popular (SIFHAP) e a criação
gãos governamentais, totalmente de Fundos Estaduais de Habitação Podescapitalizados, ou vivendo à custa pular (FUNDHAPl; 4) a aprovação de
de minguados recursos orçamentá- subprograma de Financiamento e/ou Rerios, achavam-se praticamente pa- financiamento para Implantação ou me·ralisados, e o setor privado, também lhoria de sistemas de drenagem que viem crise, tendendo para a estagna- sem ao c,ontrole de inundações em núção.
cleos urbanos (FIDREN); 5) a criação
A Fundação da Casa Popular, mal do Programa de Financiamento à Comdispondo de r.ecursos para manter plementação de Habitação CPROFICO);
seu próprio pessoal, não conseguira,
em 15 anos, construir mais de 17.000 6) a aprovação do POUPAT, subprograhabitações. Os Institutos de Previ- ma de apoio técnico ao SBPE, e do Prodência Social, cujas Carteiras Habi- grama de Financiamento de Equipamentacionais haviam demonstrado certa tos Comunitários de Conjuntos Habitaatividade a partir do Governo Du- clonais CFINECl. dividido em dois subtra, quase se limitavam a manter os programas: FIEP - Financiamento de
conjuntos já construídos, ·embora Equipamentos Comunitários Públicos e
dispusessem de vultoso património FIEP AR - Financiamento de Equipaem terrenos e glebas adquiridos an- mentos Comunitários Particulares. Conteriormente. Nas Caixas Económicas vém, ainda, lembrar a Resolução n.o 235,
Federais, a concessão de emprésti- de 14 de setembro de 1972, do Banco
mos imobiliários, constituindo enor- Central do Brasil, que estabeleceu crime subsídio em face da inflação e térios para a cobrança de juros nas opeda ausência de correção monetária. rações financeiras com correção monetransformava-se em verdadeira doa~ tária a posterior!. Essa Resolução foi
regulamentada pela Circular n.O 200, de
ção.
7 de fevereiro do ano passado.
Do lado do setor privado, as sucesFoi permitida às Associações de Pousivas leis de congelamento de aluguéis retiravam qualquer possibili- pança e Empréstimo a ampliação da
dade de incentivo ao investimento captação de recursos, assegurando-se aos
em habitação. Dai o paradoxo ante- empregados, que não tinham optado periormente apontado: a um incre- lo Fundo de Garantia, o direito de famento demográfico e a uma enorme zê-lo.
expansão urbana correspondia, preComo se vê, a reforma habitacional
cisamente, uma menor oferta de haprocedida pelo Governo da Revolução,
bitações para venda ou locação."
através da Lei n. 0 4.380, de 21 de agosAgora, quando o Sistema Financeiro to de 1964, se baseou em duas ordens
da Habitação se aproxima de seu déci- de providências: a) criação de condições
mo aniversário, o panorama é diferente: legais para os contratos de venda, consfala-se até em boom imobiliário. Ano trução, ou financiamento de construção
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sistema financeiro nacional, de setor especializado em financiamento dos Investimentos em construção Imobiliária.
Essas medidas Importam no fortalecimento das poupanças·privadas, por melo
do combate à. Inflação e da criação de
atrativos às pequena·s e médias econo.:.
mias, visando à elevação da taxa de investimentos.
Se essa foi uma das metas estabelecidas pelo Governo Castello Branco, é
oportuno ressaltar· o.s resultados fecundos alcançados pela politica adotada. pelas administrações posteriores. Como ficou demonstrado, a llnha revolucionária
se assentou no principio de que o problema habitacional brasileiro, longe de
ter solução financiada com verbas orçamentárias, deveria ser resolvido através
da captação da poupança nacional.
Tal objetlvo permitiu, no Pais dois
sistemas de captação de poupança popular: um compulsório, por melo do
Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇO (FGTS) entregue à administração do
Banco Nacional da Habitação; o outro,
a poupança livre, realizada através do
Sls.tema Brasileiro de Poupança e Emprestlmo CSBPE> - integrado pelas Caixas Econômlcas Federal e Estaduais pelas Sociedades de Crédito Imoblllário
(SCEsl e pelas Associações de Poupança
e Empréstimo CAPEs) -também supervlslpnado pelo Banco Nacional da Habltaçao. Convém assinalar que, à época
em ·que foram tomadas essas medidas
poucos eram os que acreditavam real:
mente na existência da poupança na-'
clona!.

do-se na busca de efetlvar aquilo que
é uma das metas da Revolução: atender
ao homem, proporcionando-lhe o teto,
condições para que ele, com sua família,
realize a sua vida, sirva ao Pais, servindo à comunidade. Congratulamo-nos
com V. Ex. a pela sua palavra autorizada,
pois que preside Importantíssima Comissão do Senado que controla e acompanha a administração do Distrito Federal. E V. Ex.a oferece, além dos dados
das pesquisas nas bibliotecas, o testemunho visual da ação do BNH e de todo.
o sistema através de suas diversas ramificações no fecundo trabalho de assistência e de bem-estar social em que o
Governo se empenha.
O SR. CATTE'l'E PINHEIRO - Grato
a V. Ex." pelo aparte, que velo enriquecer
este pronunciamento.
O povo, Sr. Presidente, desestimulado
pelos efeitos da inflação, já havia perdido o hábito de poupar. E a falta de
pequena e média poupanças se fazia
sentir no trabalho da recuperação econômlca nacional. Encarando tais perspectivas, o BNH instituiu o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), regulamentando a captação de
poupanças atraídas pelos depósitos com
correção monetária, e criando as Sociedades de Crédito Imobillário que passaram a coletar poupanças em Letras Imobiliárias e Cadernetas de Poupança, fazendo ao mesmo tempo ressurgir as sociedades do tipo mutua:l!sta, na forma·
das Associações de Poupança e Empréstimo CAPEs) que só captam poupanças
através de cadernetas.

Com

Ninguém desconhece que, em 1967,
reatlvar o hábito da poupança constituía
desafio. Este foi· aceito pelos brasileiros,
que se engajaram de maneira revolucionária no Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo.

O Sr. José Lindoso - Estamos ouvindo o discurso de V. Ex.", rico em detalhes, na demonstração da validade do
sistema habitacional brasileiro, que está
a comemorar dez anos de sua Inauguração, e que se expandiu como uma das
realizações mais Importantes da Revolução de Março de 1964. A Liderança
quer congratular-se com V. Ex." por esse
discurso, que retrata uma contribuição
positiva, mostrando como se espraiou o
sistema habitacional, como ele se foi
corrigindo, ajustando-se e desenvolven-

Foi preciso estabelecer · toda uma estrutura para o recolhimento das poupanças e a realização dos empréstimos que
viriam atender a objetlvos como: elevação da taxa de Investimentos; criação
de novos empregos; mais recolhimento
de impostos; elevação de salários para
possibilitar maior arrecadação do FGTS
e realizar um moto-continuo de atlvação
da economia brasileira. Tiveram que ser
revistas - como ficou salientado - as
normas estabelecidas para concessão de
empréstimos hipotecários no Pais, e foram estabelecidos novos procedimentos

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. CA'l'TE'l'E PINHEIRO prazer.
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outrora exigiam meses para ser concedidos e passaram a ser real!zados · ·em
dias.
'
Tudo foi conseguido graças ao trabalho desenvolvido pelo Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo, que criou
um Centro de Promoção da Poupança,
para o qual cada empresa do sistema
c_ontribui mensalmente com percentual
de· recursos proporcional ao seu ativo.
Ç()ube ao Centro de Promoção da Poupança a tarefa de conscientlzar a população brasileira para o interesse de
poupar. Fazendo apologia da Caderneta
de 'Poupança, o CPP fez, lndlretamente,
também a promoção de captação de pou~
panças para os demais sistemas que in~egram o Mercado de Capitais Brasileiro.
A verdade é que, graças a esse trabalho, em 31 de dezembro de 1973, o
SBPE havia atingido as seguintes metas
de captação:
· ·
·
Cr$

em Caderneta de
Poupança .....
em Letras Imobiliárias ........

13. 951. 000. 000,00
6.356.000.000,00
20.307.000.000,00

No mesmo período, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dispunha
da quantia de Cr$ 20.932.000.000,00.

O ativo total do SBPE, em 31 de dezembro de 1973, estava representado pela
cifra de Cr$ 30,6 bilhões, com· o atréscimo de Cr$ 17 bilhões nos dois últimos
anos. Naquela data, o·número de depositantes em caderneta de poupança era
de 4,8 milhões, com depósito médio de
Cr$ 2. 892,00, o que significa que 50% das
famílias que vivem nas zonas urbanas do
País possue,m a caderneta. ·
A transformação do BNH em Banco
de segUnda ·linha, voltado. para o desenvolvimento urbano, e, ·ainda, as dificuldades que . ele encontrou para gerir os
créditos dos mutuários finais dos programas do Mercado de Hipoteca e Cooperativas Habitacionais fizeram com
que optasse pela venda, ao setor privado do SBPE CSCis e APEsl, dos créditos
que, em sua maioria, estavam com o retorno anormal e acabaram, na sua quase
totalidade, regularizados pelo SBPE, que
demonstrou capacidade para gerir créditos hipotecários, prestando ao BNH e
ao ·País relevante serViço;
Os índices de retorno das prestações
de empréstimos, cuja cobrança foi atribuída ao SBPE, melhora de· mês para
mês, de tal forma que, em 1973, a: receita.
chegou a. 1,5 bilhão de cruzeiros. Até dezembro último, o total do desembolso da
referida entidade atingiu o montante de
Cr$ 21,2 bilhões, gerando, no setor da:
construção civil, Investimentos setorlals
correspondentes a Cr$ 29,3 bilhões.

Das 963 mil unidades habitacionais fiVerifica-se, pela comparação dos dois nanciadas pelo Sistema Financeiro da
tipos - livre e compulsório - que, pra- Habita~ão, 344.576 tiveram financiamen-.
ticamente, o SBPE já se Igualou ao to pelo . SBPE.
. ·.
·
· .·
FGTS. O aumento de recursos captados
com bases nas informações contidas
mensalmente pelo SBPE é de 3,3%, o que
permite prever que, no final de 1974, a nos relatórios do Banco Central, relaticaptação de recursos do sistema deve- vos aos exercícios de 1972 e 1973, a situará atingir a cifra de 33 bilhões de cru- ção, no tocante ao número de habitações
zeiros, para alcançar 40,5 bilhões, em financiadas pelo sistema financeiro habitacional, é a seguinte:
1975,
... e 48,9 bilhões, em 1976.
.
I - Programa de cons truçã.o e aquisição
<em 1.000 unidades)
196'7

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Total

103,9

162,0

169,0

144,6

110,0

85,0

100,5

874,1

n- Programa de compra de ma.terlal e de construção
1967

1968

1969

1970

. . 1971

1972

1973

Total

3,6

9,8

.17,0

21,4

16,7

20,3

89,0

1I
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o trabalho que o Brasil realiza, no
setor habitacional, constitui experiência
notável, despertando crescente atenção
internacional. Aqui mesmo em Brasília,
o êxito conseguido na implantação de
Ceilândia é motivo de satisfação para
os brasileiros, cujo modelo está sendo
estudado pelo mundo inteiro.
A estabilidade política, conseguida pelo Movimento Revolucionário de 1964,
permitiu o desenvolvimento .de tão ambicioso programa, que se apóia no Banco Nacional. da ·Habitação. O gênio criador, a lealdade a princípios .e a dedicação à ·causa pública, daqueles que planej aram, criaram· e conduziriam o sistema financeiro habitacional brasileiro à
realidade magnífica do presente, merecem todos os. louvores e a imorredoura
gratidão do nosso povo. É o que procuro,
ao concluir, deixar inserto nos Anais
desta. Casa, na mais plena convicção de
que a obra grandiosa, neste momento a
assinalar, há de .ser cada vez mais fortalecida, projetando-se na felicidade de
um número sempre crescente de patrícios nossos, na tranqüilldade da casa
própria.
. Era o que eu tinha a dizer. (Muito
bem! Palmas.)
. O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- Concedo a palavra ao nobre Senador
Octávio Cesário.
· O SR. OCTAVÍO CESARIO - Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, chego do meu
Estado, o Paraná, para assumir, por um
imperativo constitucional, a cadeira de
um homem de difÍcil substituição, o ilustre Ministro e Senador Ney Braga, hoje
ocupando novamente posição de relevância no·Poder Executivo do País, chamado
que foi pelo Quarto Governo Revolucionário, depois de ter servido também ao
Primeiro e, com eles, a própria Nação.
Mas minha presença no Sen~do da República tem a marca de um reencontro
com o Poder Legislativo, onde aprendi as
primeiras lições da arte e da ciência do
servir.
Deixo uma cadeira que sempre procurei honrar e dignificar na Câmara dos
Deputados, e venho reencontrar, aqui no
Senado, alguns amigos e companheiros,
com os quais tantas vezes convivi no
exercicio da vida política e em cujo
convívio recebi ensinamentos que a vida
pública s6 fez consolidar.

Não me é estranho, portanto, o Legislativo; porém, nem tão palmilhado que
não haja mais para aprender. Transporto-me apenas de Casa, ansioso por aspirar a ·novas lições que os insignes mestres podem-me ensinar.
Venho também do Poder Executivo do
meu Estado, onde o Governador Emillo
Gomes lá executa uma obra de restau~
ração do otlmismo e da esperança, teu~
do-me honrado com a coordenação das
atividades da Secretaria do Interior e
Justiça.
Mas agora, estar aqui, como um dos
pares do Senado, é honra suprema que
nunca busquei. Pols, se é verdadeiro que
se diz que os homens são todos substl~
tuívels, a verdade é que alguns deles não
o são facilmente, pelo valor da obra que
construiram no passado, e, principal~
mente, pelo que representam para o futuro.
· Insere-se nesta categoria, por certo,
nosso grande Senador Ney Braga, hoje
ilustre Ministro da Educação e Cultura
do Brasil;

o

É justamente deste paranaense, nascido na pequena Lapa forjadora de heróis, onde o sangue de seus bravos ajudou a fortalecer, no século passado, as
instituições da Nação, é deste homem
que eu, venho falar. ·

Aluno da .Escola Militar do Realengo,
escola que ajudou a formar o Brasil, Ney
Braga· iniciou seu aprendizado cívico e
rormou sua personalidade básica fundada nos verdadeiros e mais profundos valores da nacionalidade.
Na :vida pública, Ney Braga tem sido
agraciado por sucessivas vitórias, mas a
maior delas é ter sabido - como político - Interpretar os anseios da coletivldade a ser a eles correspondido sempre,
quando não pela eficiência administrativa no exercício dos cargcis que octipoti,
pelo ,.exemplo digno e correto de um verdadeiro líder que é.
· Titular de. uma feliz e rara combinação do "político" e do "administrador",
tem podido servir de modo tão eloqüente a seu Estado, à sua Pátria e tem aceitado, vitoriosamente, os desafios encon~
trados em sua longa vida pública.
Os sucessos que tem colhido lnlnter~
ruptamente na vida pública nos orgulham como se fossem nossos.

.'

t
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nos difíceis Idos de 1950, humanizando
o quadro de seus Integrantes, tranqülllzando o Estado e conferindo à sua atuação um caráter mais· preventivo .que
repressivo.
Prefeito de Curitiba, no periodo de
1954 a 1958, deu formas metropolltanas
à acanhada cidade, modernizou-a, tornando-a realmente uma Capital, no
.aspecto urbano e no espírito de sua
gente.
A importância do Poder Legislativo,
como educador de talentos para a vida
pública .e guardião das conquistas das
instituições democráticas - Ney Braga
sentiu-a pela primeira vez como Deputado Federal de 1958 a 1960, quando foi
eleito com uma· das maiores consagrações populares de meu Estado.
Como Governador, enfrentou com habilidade peculiar. e destemor, os tempos
difíceis e críticos. da Nação Brasileira,
que antecederam à Revolução de Março,
mas também p.articipou ativamente das
articulações e da consolidação do movimento revolucionário.
.
.
A vocação .de Ney Braga - sei, porque
o tenho acompanhado - é, antes de
tudo, a de integrar e a de unir. Foi
assim, como Governador, do qual tive a
honra de ser Secretário do Trabalho e
Assistência Social, quando abriu os eam1nhos para que o Sul e o Norte do Estado se fundissem corporalmente.
Já ao final de seu Governo, sentia-se
que as fronteiras geográficas do P.araná
eram pequenas para conter a imensa
capacidade . de ·trabalho de Ney Bl.'aga;
haveria de se disseminar pelo Pais. Percebeu-o o primeiro de nossos gulas revolucionários, .ao levá-lo para o· Ministério
da Agricultura, em 1965, sendo eu novamente convocado por este, confiandome a chefia do seu gabinete.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me
honra com um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com
toda prazer, nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende - Em primeiro
lugar, desejo, e creia que interpreto o
pensamento da Casa, dar as boas-vindas
a V. Ex.a, que veio Integrar e abrilhantar, senão mesmo ornamentar a nossa
lntervlvência e de envolta com os melhores votos, para que, consoante, e,

mais de que da expectativa, da certeza
geral, V. Ex.a tenha um excelente desempenho da seu mandato. Quero dar
um depoimento conectado com o periodo do seu pronunciamento, em que exalta o papel de Ney Braga nas articulações visando à deflagração revoludonária de 1964. Poucos meses antes de 31
de março de 1964, a Governador Magalhães Pinto me chamou a Belo Horizonte; jantei com S. Ex.a em Palácio e, em
seguida ao jantar, ele confidenciou comigo que estava preparando a Revolução. Ele me convocou, porque se preocupava demais com a posição do Esplrito Santo. Podia ocorrer, e era aliás o
que se espel'ava, mormente num Pais
de dimensões cant~nentals, uma delonga no curso da Revolução; que a Revolução demorasse dias, meses . . . E o
Espírito Santo era fundamental para
o esquema revolucionário', por dais motivos de ardem estratégica: primeiro,
as paralelas de aço da Companhia Vale
da Rio Doce, unindo Minas e Espírito
Santo; segundo, o Porto de Vitória. E
havia uma preocupação .de ordem politica: o Espírito Santo tinha, com Minas
Gerais, uma questão lindeira centenária
e. qualquer deslocamento de tropas mineiras para a Espírito Santo poderia ser
interpretado pela aplnlãa pública capixaba como uma nova Invasão de Minas
no território espirlto-santense. Nesse dla
ele me pediu que o colocasse em contato
com o Governador da Espírito Santo.
Praplclel esse contato. O ~vemadar d<l
meu Estado hipotecou solidariedade plena, aJbsaluta, ao movimento revolucionário planejado pelo Governador Magalhães Pinto. E nessas palestras que tive
com o ex-~vernadar de Minas Gerais,
Indiscutivelmente, o Chefe Civil da Revolução, ele se referiu, várias vezes, ao
Senador Ney Braga que, na époc.a, era
Governador do Paraná e que se deslocou
por vários ·pontos do País. Lembro-me,
perfeitamente, de que Magalhães Pinto
dissera haver Ney Braga empreendido
duas viagens importantes: uma, ao Rio
Grande do Sul, e outr.a a São Paulo,
ande manteve entendimentos com o Governador Adhemar de Barras. Então,
sou testemunha da depoimento da Governador Magalhães Pinto, cerca de
dois ou três meses não me ocorre bem
- antes de 31 de março, na sentido de
que o Governador Ney Braga estava
conspirando permanente e eficazmente.
Coloco, então, no seu discurso esse dado
histórico e creio que com ele rendo,

-
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também, tanto quanto V. Ex.11, uma valiosa homenagem ao nosso eminente
Colega, Senador Ney Braga.

slnaladas, numa sociedade que sofre,
como nenhuma sofreu até hoje, o impacto de transformações".

É para a cadeira deste homem, Srs.
O SR. OCTAVIO CESARIO - Agradeço multo o aparte do nobre Senador Senadores, que venho do Paraná. O subsEurico Rezende pela riqueza dos detalhes tituto sabe que não engrandece esta
e por confirmar aquilo que eu vinha Casa, como tem consciência de que não
poderá preencher com sua presença o
afirmando.
lugar que se desfalca.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Mas, se perde este Parlamento um de
Nem por isso, entretanto, posso dizer seus melhores membros, e Isto é lamenque conheço mais que os outros sua dis- tável, ganha mais uma vez a Nação, busposição de trabalho, pois ela não ficou cando aqui, um homem preparado para
na área da intimidade burocrática, ex- uma missão grandiosa, e isto é sumatravasando-se por todo o Pais.
mente auspicioso, pois é, a um dos integrantes do Senado da República, que o
Para o Senado, Ney Braga foi eleito Presidente
Geisel confiou uma tarefa
em 1966. De sua passagem por esta Casa, tão relevante,
de abrir as portas do
de seu espírito público, podem dizer futuro às novasa gerações
que se multimelhor os que me ouvem.
plicam, ávidas do conhecer e do partiAgora, deixa o Senado, proclamando; cipar, e, com elas, descortinar tempos
se, com orgulho, o que sempre foi e sera novos para o Brasil jovem.
antes de tudo: um político, disposto a
Confiando na argúcia de Ney Br.aga,
servir ao Estado e ao povo, com a exata entrega
G.:.verno da Revolução, a conconsciência de sua missão, pois, ao con- tinuidadeo da
magnífica obra de seu antrário, como ele próprio acentuou em tecessor, o ilustre Senador Jarbas Passua despedida, não poderemos servir sarinho.
"nem ao País, nem ao Estado e nem ao
povo".
Hoje, aqui, com inusitada honr:a, integro, agora, a Representação do Plaraná
Para o Ministério da Educação leva nesta Casa, juntamente com os eminenaquela convicção que expôs em c~nf~ tes Senadores Accioly Filho e Mattos
rência que fez na ARENA em Flor!an?- Leão, a quem aprendi a admirar pelos
polis, entendendo que "na mobilizaçao seus atributos e dedlc,ação à causa púdos recursos humanos para o desenvolvi- blica, pelos inúmeros e relevantes servimento, um gr:ande papel está reservado ços prestados ao Paraná e ao Brasil.
aos jovens, atê pelo seu vigor e por sua
capacidade Inata de Integrar-se às granA cadeira que assumo pertence a um
des aventuras históricas".
homem cujo passado é pródigo de realizações político-administrativas; cujo
Leva, também, convicção que nos tran- presente encerra lições preciosas de digqülllza e nos estimula, apres:oada e_m nidade parlamentar e, em cujo futuro,
C.axias do Sul, de que "sem polttica, nao é possível vislumbrar uma face de cresse faz a engenharia social, nem se via- cente afirmação, capaz de consagrar a
biliza a construção de uma sociedade eficiência do politico, quando chamado
aberta, pluralista e criadora. E sem os à grandiosa obr.a de construção nacional.
politi·cos não se faz politica, o que seria
semelhante a uma justiça sem juizes,
Substituí-lo, Sr. Presidente, Srs. Senaarte sem artista, universidade sem alu- dores, é uma honra a que não aspirei;
nos".
honrar e dignificar sua cadeira é um
dever exigido pelo Senado e pela Nação,
E mais - leva para o Ministério da e uma promessa que haverei de cumEducação e Cultura a consciência da prir! (Muito bem! Palmas.)
grave responsab!lldade observ.ada em
seu discurso de posse, de que cabe jusO SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
tamente à nossa geração, o preparo de -Não há mais oradores Inscritos.
outra geração "que, ainda jovem, cheA Ordem do Dia da Sessão de hoje,
gará ao limiar de um novo século e de
um novo mllênlo. Temos que responder conforme anunciado, destina-se a Traao apelo de funções e missões que, em balho das Comissões, nos termos do art.
ritmo acelerado, vão sendo abertas e as- 198 do Regimento Interno.
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-432Nada mais havendo que tratar vou
encerrar a Sessão, designando pára a
Sessão a realizar-se na próxima segunda-feira, 25 de março, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em primeiro turno, do projeto de Lei do Senado n.o 20, de 1972 de
autoria do Sr. Senador Nelson Carnéiro,
que obriga as empresas do Distrito Federal, que eomerciam no ramo de carros
novos e usados, a ter estacionamentos
privativos e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 515, 516 e 517 de
1973, das Comissões
'
-

1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade, com votos contrários, quanto ao
mérito, dos Srs. Senadores Eurico
Rezende, Mattos Leão, Helvídio Nunes
e Gustavo Capanema; 2.o pronunciamento: pela ·constitucionalidade e
de Constituição e Justiça -

juridicldade do Substitutivo da Comissão do Distrito Federal; e
do Distrito Federal, (ouvido o Governo do Distrito Federal), favorável, nos
termos do Substitutivo que apresenta, com voto em separado do Sr. senador Antonio Fernandes.
2
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n.O 9, de 1974-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, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 27 a 29, de 1974
das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável
Está encerrada a. Sessão.
(E1U!erra-se a Sessão às 15 horas e
-

25 mtnutcs.)

-19.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 25 de março de 1974
PRESIDtNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita- Flávio Britto - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa - Clodomir Mllet
- Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Vl1.1gíl!o Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Campos
- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela -Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon Paulo Torres - Gustavo Capanema
Orlando Zancaner - Emival
Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho Saldanha Derzi - Antônio Carlos
Daniel Krteger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)A lista de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

O Sr. l,o.secretárlo vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo:

- N. 0 105/74 (n.o 116/74, na origem), de
22 de março de 1974, referente ao De-

creto Leglsla·tivo n.o 2, de 1974, que
aprova o texto ® Decreto-Lei n. 0
1.288, de 1.0 de novembro de 1973.

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado autógrafos dos seglrintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 9, de 1974
Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro
Pennanente 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 Permanente da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, estruturado nos termos da Lei
n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem ÇJS seguintes vencimentos:
Níveis

TSE-DAS-4
TSE-DAS-3
TSE-DAS-1

Vencimentos
Mensais
Cr$

7.800,00
7.480,00
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 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

'
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cada caso, pelos vencimentos fixados no
artigo anterior.
·
Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individuais que incluirem os
ocupantes dos cargos reclassificados ou
transformados, 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-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.
Os vencimentos fixados no
Art. 1. 0 vigorarão a partir da vigência
dos atos de inclusão dos cargos no novo
Grupo.
0 -

Art. 4. 0 - O exercício dos cargos em
comissão do Grupo de que trata esta lei
é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários e
de representação de gabinete.
Art. 5.0 - o provimento dos cargos integrantes do Grupo-D!reção e Assessoramente Superiores, Código TSE-DAS-100,
far-se-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 Permanente da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral os cargos especificados no
Anexo.
§ 1.0 O provimento dos cargos de
Assessor e de 1 (um) Dlretor de Subsecretaria, criados pela presente Lei, fica
condicionado à existência de recursos orçamentários próprios.
§ 2.0

O provimento dos demais car.gos em comissão de que trata este artigo, ressalvados os que estejam ocupados
por titulares em comissão, fica condiclonado à vacância dos correspondentes
cargos efetlvos de Dlretor de Divisão,
símbolo PJ-N; Auditor Fiscal, símbolo
PJ-O e Dlretor de Serviço, símbolo PJ-1.
§ 3. 0 - Os atuals ocupantes dos cargos
efet!vos 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 de 1961, as gratificações de representação e pelo exercício em regime d~ tempo integral e
dedicação exclusiva.
A gratificação adicional por
tempo de serviço dos ocupantes de cargos efetlvos mencionados neste artigo
será calculada na forma do disposto no
art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho
de 1964.

§ 4. 0

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 utilização de colaboradores
eventuais retribuídos mediante recibo,
para o desempenho de atívidades inerentes aos cargos integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.

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.
MENSAGEM
N.0 75, 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 Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, o anexo Projeto de
Lei 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".
Brasilia, em 4 de março de 1974. Emílio G. Méclici.

--
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28 DE FEVEREIRO DE 1974, DO SR.
MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
A Sua Excelência o Excelentfsslmo senhor General~de-Exérclto Emlllo Garrastazu Médlc!
Dignisslmo Presidente da República
Excelentisslmo Senhor Presidente da
República:
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência, em
conformidade com o disposto no art. 115,
Inciso II, da Constituição, o Anteprojeto
de Lei fixando os valores dos níveis de
vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, aprovado em Sessão de
21 de fevereiro corrente.
Na elaboração do Anteprojeto, já examinado pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil CDASP) foram
observadas as dlretrlzes de que trata a
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970
e atendidas as exigências constantes dos
artigos 98 e 108, 1.0 , da Constituição e
da Lei Complementar n.o 10, de 6 de
maio de 1971.
A criação de 3 (três) cargos de Assessor e 1 (um) de Dlretor de Subsecretaria,
cogitados no § 1. 0 do art. 6. 0 do Anteprojeto, corresponde às reais necessidades
desta Corte.
O custeio do Anteprojeto deverá ser
atendido pelos recursos a esse fim destinados, sendo absorvidas, pelos novos valores de vencimentos, todas as vantagens
e retribuições percebidas, a qualquer
título, pelos ocupantes dos cargos a serem transformados ou reclassificados,
ressalvados, apenas, o salário-família e
a gratificação adicional por tempo de
serviço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
meu mais elevado apreço. - Carlos
Thompson Flores, Presidente.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 10, de 1974
Modifica o art. 130 do Decreto n.0
17.943-A, de 12 de outubro de 1927
(Código de Menores).
O Congresso Nacional decreta:
A.llt. 1.o - O art. 130, do Decreto n. 0
17 .943-A, de 12 de outubro de 1927 (Có-

digo de Menores), passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 130 - Sob as mesmas penas
não é permitido:
a) aos menores de 16 anos o ingresso
em casas de bailes públicos, qualquer
que seja o título ou denominação que
adotem;
b) aos menores de 18 anos o· aces-

so às casas noturnas de espetáculos,
bares noturnos, boates ou congêneres

c) aos menores de 21 anos a entrada
em casas de jogo."
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PARECERES
PARECER
N.o 34, de 1974
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Lei do Se·
nado n.0 18, de 1974, que "estabelece
normas sobre a. realização de elei·
ções em 1974, e dá. outras provldên·

cias".

Relator: Sr. Eurico Rezende
O nobre Senador José Lindoso apresentou projeto estabelecendo normas
pertinentes às eleições que se realizarão
em 1974.
A proposição prevê todo o ordenamento jurldico do processo ·eleitoral, objetivando:
a) a escolha, pelos Diretórlos Regionais,
dos candidatos a Governador e Vlce-Governador de Estado e seu registro judicial;
.
b) a declaração, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do número de Deputados
federais e estaduais;
c) permissão aos Partidos para registrarem candidatos à Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas em
número que não supere o triplo dos lugares existentes na legislatura em curso,
podendo ainda fazer a complementação,
caso haja acréscimo do quantitativo de
vagas após a declaração do Tribunal Superior Eleitoral, a que se refere o art. 7. 0
do projeto, hipótese em que a escolha
será feita pela Comissão Executiva Regional do Partido;

-
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e às Assembléias Legislativas, na segunda quinzena de agosto, e o seu registro
na Justiça especializada, estabelecendose para esta o calendário para o julgamento das Impugnações e recursos.
Finalmente, dispõe que o Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 dias, subseqüentes à publicação da lei, baixará as
Instruções de praxe.
2. O Projeto disciplina, de ma.neir.a esgotante, .o processo eleitoral em perspectiva, e a justificação apresentada demonstra a sua necessidade e conveniência.
Em vários dos seus pontos, a proposição se baseia na experiência da legislação congênere de 1970, pelo que nos parece não existir controvérsia no particular.
A inovação principal é, quanto à Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, dar-se- ao titular de mandato a qualidade de candidato nato, o que
não oferece Inconveniente porque o alargamento númérico das chapas, assegurado no projeto, não retira ensejo a postulantes sem exercício parlamentar.
O art. 8.0, permitindo triplicar a inscrição de candidatos em conexão com o
número de lugares existentes naquelas
Casas, não realiza inovaçã·o mas apenas
restaura norma prevista para o escrutínio de 1970 (Lei n. 0 5.518), o que é louvável, porque propicia maior participação na vida pública.
Aliás, a necessidade da reedição dessa
faculdade mereceu a atenção do Ilustre
Senador Vasconcelos Torres, o que levou
o representante fluminense a apresentar,
em abril de 1973, projeto de lei assecuratórlo da permissão. Sua iniciativa, porém, não foi acolhida, já porque a matéria merecia maior delonga de estudo, já
porque era restrita, quando o que convinha era preparar um projeto que abrangesse todos os aspectos e ângulos do processo eleitoral de 1974. Mas teve o mérito de contribuir para a formulação geral,
agora alcançada pelo projeto do eminente
Senador José Lindoso.
Permitindo-nos solicitar à Comissão de
Redação que suprima as palavras "dos
Estados" inseridas no art. 9. 0 , por desnecessárias nosso parecer acolhe e aprova
integralmente a proposição em exame.

Sala das Camisões, em 22 de março de
1974. - Gustavo Capanema, Presidente
Eventual - Eurico Rezende, Relator José Lindoso - Heitor Dias - Helvídio
Nunes - José Augustn - José Samey,
com restrições - Wilson Gonçalves Carlos Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) No expediente lido. consta o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 9/74, de 1974, 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 dâ
outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do
art. 142 do Regimento Interno, a matéria
receberá emenda, perante a primeira Comissão a que fora distribuída, pelo prazo
de cinco Sesões Ordinárias.
A Presidência comunica ao Plenário
que será orador do Senado na Sessão Solene do próximo dia 29, em comemoração
ao lo.o aniversário da Revolução de 31
de março de 1964, o Sr. Senador João
Calmon.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
~

lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 21, de 1974
Altera a legislação da Previdência
Social, e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. l,O- o art. 8,0 da Lei n. 0 3.807, de
26 de agosto de 1960, com as alterações
posteriormente introduzidas, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8.0 - Perderá a qualidade de
segurado aquele que, não se achando no gozo do benefício, deixar de
contribuir por mais de 12 (doze) meses consecutivos.
§ 1.0 - O prazo a que se refere este
artigo será dilatado:
a) para o segurado acometido de doença que importe na sua segregação
compulsória, devidamente comprovada, até 12 (doze) meses após haver cessado a segregação;
b) para o segurado sujeito a detenção ou reclusão, até 12 (doze) meses
após o seu livramento;

l
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- 437c) para o segurado que for Incorporado às Forças Armadas, a fim de
prestar serviço militar obrigatório,
até 3 (três) meses após o término
desse serviço;
d) para 24 (vinte e quatro) meses,
se o segurado já tiver pago mais de
120 (cento e vinte) contribuições
mensais.

Durante o prazo de que trata
este artigo, o segurado conservará
todos os direitos perante a Instituição de previdência social a que estivet' filiado.

§ 2.0

§ 3. 0

!
i

I
~"

O disposto no caput deste artigo não se aplica ao segurado desempregado que, enquanto perdurar esta
situação, comprovada no órgão próprio do Departamento Nacional de
Mão-de-Obra, ficará dispensado de
contribuir, obrigando-se ao pagamento dos atrasados, parceladamente, ao voltar a trabalhar, sob pena de
perder a qualidade de segurado."
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Justificação

A Previdência SOcial, cujos princípios
devem repousar, antes de tudo, nos alicerces básicos de distribuir justiça entre
as classes sociais, sem embargo de buscar as devidas fontes de recursos, deve
fazer com que os que mais podem colaborem para o maior bem-estar dos menJs
afortunados. Dentre estes encontram-se,
sem dúvida, os desempregados. Nesse sentido, a Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de
1973, diligenciou com avidez Inusitada, ao
incluir como fonte de receita, Inclusive a
contribuição sobre benefícios concedidos
pelo próprio sistema, como é o caso das
aposentadorias, pensões e afins. A partir desta constatação, nos parece de todo
justo que os desempregados tenham as
garantias mínimas de manutenção da
qualidade de segurado, até que possa
conseguir novo emprego.
Desta forma, o mais correto é permitir
que o desempregado, enquanto estiver
posteriormente, ao voltar a trabalhar
condição de segurado, mesmo que tenha
!llessa condição difí-cil, não perca sua
q·ue pagar de modo parcelado suas cOAtrlbuições em atraso.

A emenda proposta, a par de estar em
perfeita consonância com o ponto de vista do Ministério do Trabalho e Previdência Social quanto aos privilégios básicos,
elimina a imprevidência de técnica legislativa, ao Inverter a ordem lógica dos
fatores.
Sala das Sessões, 25 de março de 1974.
- Nelson Carneiro.
.
LEGISLAÇAO CITADA

.•

LEI N.o 3.807

DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Dispõe sobre a. Lei Orgânica da
Previdência Social.
••••• o • o ••••••••••••••••••••••••• o o • o •••
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Art. 8.0 - Perderá a qualidade de segurado aquele que, não se achando no
gozo de benefício, deixar de contribuir
por mais de doze meses consecutivos.
§ 1." - O prazo a que se refere este
artigo será dilatado:
a) para o segurado acometido de doença que importe na sua segregação
compulsória, devidamente comprovada,
até doze meses após haver cessado a
segregação;
b) para o segurado sujeito a detenção
ou reclusão, até doze meses após o seu
livramento;
c) para o segurado que for incorporado às Forças Armadas, a fim de prestar serviço militar obrigatório, até três
meses após o término desse serviço;
d) para vinte e quatro meses, se o segurado já tiver pago mais de cento e
vinte contribuições mensais.
§ 2. 0 - Durante o prazo de que trata
este artigo, o segurado conservará todos os direitos, perante a instituição de
previdência social a que estiver filiado.
• • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • o •• o ••• o • • • • • • • • • •
• •• o • o • • • • • • • • • • • • • • • o •• o o •••••••• o •••••
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
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lido pelo Sr.. 1.0 -Secretárlo.
ll: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 23, de 1914

Sr. Presidente:
Nos termos do art. 234 do Regimento
Intemo, requeremos 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 exMinistro General Orlando Geisel.
Brasilia, 22 de março 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 Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
VIrgílio Távora.
O SR. VffiGiLIO TAVORA -

(Sem

revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Dias atrás, tivemos ensejo de, em examinando a fala do Ministro Mário Henrique Slmonsen, mostrar o que de continuidade existia naquelas metas por
ele apresentadas quanto a tudo que, no
qülnqüênlo anterior, havia sido feito.
Ressaltávamos que se tratava de uma
continuidade sem imobilismo, mas as linhas mestras desta política estavam respeitadas dentro do novo proceder anunciado.
Naquela ocasião, afirmávamos que, na
semana seguinte, no caso, hoje, Iniciaríamos ·então, como dever de oficio, já
que tem sido de nosso hábito, desde
1969, analisar, ao inicio de cada Sessão
Legislativa, a Mensagem que o Sr. Presidente da República, nos termos da
constituição, envia ao Congresso Nacional dando contas da gestão efetuada no
ano precedente.
Mais que nos anos anteriores, aquela
praxe nos parece, hoje, obrigatória, eis
que a recente Mensagem foi também a
derradeira do Governo Médici, o que nos

propicia momento hábil para verificar
do desempenho obtido pela ação governamental nos últimos quatro anos; vai
mais além a obrigatoriedade, alcançando mesmo os limites do dever, se o fazemos tendo aos ombros, tal como exercida em 1973, a responsabllldade de Vice-Líder do Governo nesta Casa.
Iniciaremos nossa apreciação, seguindo o mesmo esquema apresentado naquele documento, abordando a Politica
Econômica e Financeira colocada· em
prática e de cujos resultados ressaltam
os seguintes indicadores para o período
1969-1973:
- 160% de incremento em nossas
exportações, alcançando, em 1973,
receita cambial no valor de US$ 6,1
bilhões, dos quais US$ 1,8 bilhão
originários da exportação de produtos industrializados; ·
- 10,6% de taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto
(Pffi), sendo que, em 1973, este indice alcançou 11,4%;
- redução de 24,3% (1969) para
13,7% (1973) do índice de preços ao
consumidor - GB -, revelando êxito obtido no processo de contenção
do ritmo inflacionârlo;
- 4,7% de incremento médio ao
ano, na taxa de aumento do emprego na indústria de transformação;
em 1973, este índice chegou a 8,5%;
- 12,8% de expansão média anual
da produção industrial; 15% em
1973;
- 65,2% de crescimento dos investimentos, em relação a 1969, superando as estimativas que situavam
este aumento em torno de 58%, durante o período.
Tais índices, na maioria dos casos,
ultrapassaram as metas estabelecidas no
I Plano Nacional de Desenvolvimento, a
que corresponde o Segundo Orçamento
Plurianual de Investimentos.
Vejamos em maiores detalhes alguns
tópicos:
- A taxa de ocupação total cresceu
à média anual de 3,4%, superior à

-
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- 439prevista no PND, que era de cerc:-de 3,1% ; ao setor primário coube
contribuir com um crescimento médio de 2,9% ao ano, também superior à previsão de 1,2% •a. a.; na indústria de transformação a taxa de
expansão das oportunidades de trabalho alcançou 4,6% ao ano, enquanto a meta fixada previa 3,5%
a. a.; no setor terciário o crescimento médio anual foi de 3,4%,
Idêntico à média geral; o único setor que contrariou as expectativas
foi o da construção civil, onde r
taxa de expansão do emprego alcançou 2,5%, entre 1968 e 1972, enquanto a meta correspondente estabelecia, para o mesmo período, crescimento da ordem de 4,6% a.a .. Em
conseqüência dessas variações, observou-se um aumento da escassez
relativa da mão-de-obra do qual resultou, pela própria ação das forças
de mercado, elevação do salário médio, notadamente na indústria de
transformação.
Sob este aspecto, coloca em relevo ~
Mensagem: a essa "expansão acelerado
da demanda de mão-de-obra" correspondeu "um aumento mais que proporcional da população economicamente
ativa, não apenas em decorrência das
modificações na estrutura etária da população como também - o que é impor
tante para o nosso desenvolvimento da elevação da taxa de atividade que
passou de 36% em 1968 para 37,2% em
1972".
Tais índices de crescimento, con turlr
aliados, que estão, a outros fenômenos,
tais como o crescimento da população,
as migrações internas de mão-de-obr~
e a eventual transformação do desemprego disfarçado em desemprego aberto, não se refletiram em diminuição dos
índices de desocupação aberta.
Passamos, agora, a um problema
aqui muito controvertido:

j~

- A evolução dos índices de preços
foi objeto de especial atenção da política econômico-financelra. Desde o
Primeiro Governo da. Revolução, o
controle da inflação tem sido ele
menta de capital importância par~
o sucesso dos objetivos programados
para a economia. A partir de 1964.
quando a taxa fixou-se em 90%, foi
se obtendo gradativ!f redução, até

que em 1969 - no início do Governo Méd!ci - já se alcançava 20%,
taxa esta que se manteve praticamente inalterada nos anos de 197J
e 1971. Em 1972 registrou-se acrés·
cimo de 17,3% no índice Geral dr
Preços e, no ano passado, essa redução chegou a 13,7%, fixando-se
em 15,5% o acréscimo daquele índice.
As circunstâncias que influíram no
combate à inflação e que resultaram na
ultrapassagem da meta prevista de 12%
para 1973 são assim apresentadas na
Mensagem:
"Tendo enfrentado, em anos anteriores, frustração de safras de certos produtos essenciais, defronta-se
o Brasil, em 1973, com os efeitos da
grave crise internacional de alimentos em geral e conseqüente recrudescimento da espiral inflacionária internacional, o que tem determinado
ajustamentos constantes de nossa
política para neutralizar a inflação
importada, o mais sério obstáculo a
que se atingisse a meta de 12% esperada para o exercício".
A redução do crescimento do índice
Geral de Preços deveu-se, particularmente, à manutenção do corpo básico
dos Instrumentos de politica monetária,
fiscal, credi tícia, salarial, financeira e
cambial colocados em uso a partir de
1964, ajustados e aperfeiçoados sempre
para fazer face às necessidades novas,
engendradas pelo próprio processo de
de crescimento da economia.
Como é fácil antever, entretanto, os
elementos que -informam a atual cris.e
interna·cional nos setores de alimentos,
matérias-primas e energia, hão de consubstanciar sérios obstáculos à manutenção de nosso ritmo de redução de inflação; haveremos de sofrer suas conseqüências e é bem :provável que voltemos aos índices de 1970/71 (cerca dr
20%). As circunstâncias, contudo, não
devem ser encaradas · com :pessimismo
excessivo pois, como revela a Mensagem "o Brasil é, porém, atualmente dos
poucos países em que se registra declínio da inflação e talvez o único a conciliar tal evolução com acelerado ritmo
de desenvolvimento".
- As necessidades de elevação dos
níveis de investimento, durante c
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- 440período 1969/1970, encontraram n·
mercado de capitais expressiva resposta aos Instrumentos legais implantados para carrear ao setor pr.
vado parcelas importantes da por
pança. o montante de recursos mo·
bilizados em papéis de renda fixa, a
preços constantes, ano-base 1973,
ascenderam, neste ano a Cr$ 131.ll
milhões que, comparados aos Cr$ .
29.198 milhões referentes a 1969,
Indicam um crescimento da ordem
de 349% - também cifra ímpar n·
nossa História Económica.
- Os instrumentos de politica eco
nômica colocados em vigor para re·
guiar as operações em Bolsa, sej r
de títulos de crédito ou de partici
pação, bem como a ut1lização d·
incentivos fiscais de forma flexível
e hab1lidosa, resultaram em revigoramento do setor e assinalaram notáveis sucessos na captação de poupança privada, promovendo a abertul.'a de capital de numerosas empresas (296, em 1969 e 580, em 1973).
Num setor que apresentou índices
de crescimento tão elevados, é natural que se verifiquem algumas
distorções, tais como prolongado pe·
ríodo de relativa baixa nas quotações e do volume de operações.
No sentido de assegurar o equllibrio
necessário ao funcionamento normal do setor, o Governo não descuidou em adotar as medidas pertinentes, notadamente de natureza
fiscal e que, a médio prazo, tendem
a eliminar os efeitos das anomalias
verificadas no passado.
Os sinais de revlgoramento de nossa
economia, aliados a uma politica de comércio exterior extraordinariamente
agressiva na busca de novos mercados,
principalmente de manufaturados, e
ainda, a própria conjuntura internacional possibilitaram ao Governo dispor de
uma nova dimensão no setor externo do
economia. De fato, os números obtidos
em nossa balança comel.'clal e de pagamentos revelam um avanço notável, com
a superação de todas as previsões e metas. Vejamos alguns dados mencionado~·
na Mensagem:
- "Crescimento do Intercâmbio comercial de US$ 4.304 milhões para
cerca de US$ 12.000 milhões em
1973

- Ampliação substancial da capacidade de Importar, o que favoreceu
o aumento do nível de Investimentos, principalmente no setor secundário, através do Incremento da importação de bens de capital de US$
712 milhões em 1969 para US$ 2 .109
milhões em 1973.
- Melhoria substancial na capacidade de endividamento externo, seja em relação ...
ao escalonamento de cobertura a
longo prazo, seja em proporção ao
volume das exportações anuais."
E mais:
- Entrada líquida de capitais estrangeiros: US$ 871 milhões, em
1969: US$ 4,3 bilhões, em 1973;
- Nível de liquidez Internacional
(reservas): US$ 257 milhões, em
1969; US$ 6.417 milhões, em 1973;
- Absorção anual de poupanças externas: US$ 281 milhões, em 1969;
US$ 1. 481 milhões, em 1972;
-Saldo de balanço de pagamentos:
US$ 549 milhões, em 1969; US$ 2. 439
milhões, em 1972; US$ 2.194 milhões, em 1973;
- Exportações: US$ 2.311 milhões
em 1969; US$ 6 .100 milhões, em 1973
(estimativa).
Com relação às exportações cumprenos assinalar, ainda, o fato de que "apresentaram modificação Importante em
sua composição percentual", uma vez
que "os produtos primários tiveram
participação percentual reduzida na
pauta de exportações" para dar lugar à
elevação constante das exportações de
produtos manufaturados.
O comportamento de nossa balança
comercial revela, contudo, que continuamos dependentes de Importações. A rigor, o crescimento das exportações foi
acompanhado por um crescimento das
Importações em quase Idênticas proporções, ou seja de US$ 1.993 milhões, em
1969, para US$ 6.074 milhões, em 1973.
Ressalte-se, entretanto, o fato de que
cerca de 85% de nossas compras no exterior destinaram-se à aquisição de bens
de capital e de produtos Intermediários,
e que estabelece ponto de referência essencial à com}5rovação do atua! estágio
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--441de nosso desenvolvimento e à mensuração adequada da Importância do setor
externo como supridor de bens de capital para a Indústria brasileira.
Neste passo, uma análise comparativa

entre os resultados obtidos em 1972 e
1973 em nossa balança de pagamento se
faz mister.

o quadro

a seguir é elucidativo:

19'72

19'73

(US$ milhões)
244
3.991
4.235
1.250
178
338
161
359
120
81

A - Balança comercial ................. .
Exportação (FOB) ................. .
Importação (FOB) ................. .
B - Serviços (liquido) .................. .
Viagens Internacionais ............. .
Transportes ...................... ..
Lucros e Dividendos ............... .
Juros ............................. ..
Governamentais .................. ..
Diversos (lncl. seguros) ............ .
C - Transferências ..................... .
D - Transações correntes (A+B+C) .... .
E - Capitais ........................... .
Investimentos (liquido) - (1) ...... .
Empréstimos e financiamentos ..... .
Amortizações ..................... ..
Outras (2) ......................... .
F - Erros e omissões ................... .
G - Superavit .......................... .

5

1.489
3.192
337
1.299
1.202
58
436
2.439

123
6.198
6.075
1,458
205
411
632
632
146
63
28
1.307
3.688
973
4.289
1.574
92
187
2.194

(1) N!lo Inclui lucros relnvestlelos
(2) Inclui oolocaçllo de bônus elo Tesouro no Exterior

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me
permite, nobre Senador Virgillo Távora?
O SR. VIRGíLIO TAVORA prazer.

Com

O Sr. Luiz Cavalcante- Um aspecto a
que, a meu ver, a Mensagem não deu a
devida ênfase foi quanto à valorização
dos nossos produtos primários. Diz o último Relatório do Banco central que, de
1972 a 1978, os produtos primários que
exportamos tiveram um aumento médio
de 51%. A meu ver, o mais significativo
foi o caso do café. Se havia um produto
que o estrangeiro comprova pelo preço
que ele mesmo fixava era o café. Basta
dizer que, de 1963 a 1971, o nosso café
obteve um aumento na cotação Internacional de apenas 7%, aumento este que
foi tragado pela desvalorização do dólar.
Resultado, o nosso Governo, o Governo
do Presidente Médlcl, resolveu simplesmente ignorar o Acordo Internacional do

Café. E - magnifica resposta! - somente da janeiro de 1972. a dezembro de
1973, ou seja, nesses dois últimos anos, o
café passou de clnqüenta e oito dólares
a saca para noventa e quatro dólares,
uma valorização de cerca de 60%. Isso é
extraordinário.. . Parece-me que, nesse
particular, a Mensagem do ex-Presidente !o! demasiado modesta em não procurando tirar maior proveito da extraordinária valorização do produto, régio
presente aos cafeicultores do Brasil.
Multo grato a V. Ex.a
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agradecemos, e com que satisfação, o aparte do
nobre representante de Alagoas, sempre
tão pertinente, tão oportuno. Talvez nesta Sessão, possivelmente na próxima, em
que ocasião tivermos de continuar nossa exposição, abordaremos, não com a
profundidade necessária, mas com a latitude que nosso conhecimento permitir,
a evolução dos preços das matérias-pri-

-442mas em todo o mundo e, no caso particular, no Brasil, e a revolução que elas
trouxeram na condução da politica externa, não só nossa mas de muitos paises quanto à sua economia. Realmente,
em 1972, exportamos 989,2 milhões de
dólares de café em grão; em 1973, com o
contlngenciamento que as agruras da
natureza no ano anterior nos faziam ter,
exportamos 1. 243,2 milhões de dólares e
esperamos, neste ano de 1974, exportar
também, da preciosa rublácea, ordem de
grandeza de 1. 700 milhões de dólares.
Foi justamente por seguirmos essa política, há pouco referida por v. Ex.a, da
valorização de nossas matérias-primas
que não se deu só quanto ao café que v!~
mos, e com que contentamento, os resultados do que foi feito, corajosamente,
pelo Brasil e pela Austrália quanto ao
minério de ferro. E assistimos subir o
preço, quase sem nossa ingerência, de
várias outras matérias-primas, seja de
origem vegetal, seja mineral, de que possuidores somos e que tanto pesam na
nossa balança de exportação.
Mas, vamos nos ater ao nosso assunto,
para, mais adiante e com vagar, discutirmos justamente este problema, que, a
nosso ver, é basilar para o nosso futuro
desenvolvimento e que, se nos traz apreensões quanto à matéria a importar, nos
traz satisfação e desafogo quanto àquela que, em nós dela dispondo, exportamo-la.
Continuando:
Retomando o fio de nossas considerações de logo ressaltam dois pontos Importantes do comportamento deste balanço em 1973:
a) após ser deficitária, em 1971 e 1972,
a balança comercial se apresenta no ano
passado ligeiramente superavltá.ria ....
<+US$ 123 milhões) o que permitiu uma
diminuição do deficit das Transações
Correntes (-US$ 1.489 milhões, em 1972
e- US$ 1.307 milhões, em 1973).
b) a entrada de investimentos diretos
<+US$ 973 milhões de investimentos líquidos) foi a maior de toda uma história econômica, traduzindo uma grande mudança na Conta de Capitais. Trata-se de um aumento sobre a entrada
verificada em 1972, de US$ 636 milhões.
Por outro lado, apesar de todas as restrições colocadas a partir do segundo
semestre do ano passado, a tomada de
empréstimos e financiamentos externos,
estes se situavam na mesma ordem de

grandeza dos de 1972 (US$ 4.299 mllhóes
em 1972 e US$ 4.289 milhões, em 1973).
O superavit obtido em 1973 (US$ 2.194
milhões) é ligeiramente inferior àquele
atingido em 1972 (US$ 2.439 milhões).
Este resultado permitiu, como já fel antes assinalado, o acúmulo de reservas em
níveis recordes, nunca antes atingidos
de US$ 6.417 milhões.
·
Toda esta performance apresentada é
a melhor resposta a críticas à orientação
Governamental, no Congresso e fora dele no ano de 1973, Eis algumas:
- "Dada a forma como se está procedendo ao financiamento de projetas novos, nos quais a participação
de capitais estrangeiros é majoritária, o nível de endividamento externo apresenta características alarmantes, a ponto de encontrar-se
praticamente saturada nossa capacidade de assumir novos compromissos ,Internacionais, fato que, frente à
política de crescimento econômlco
atualmente executada, acarretaria o
surgimento de um ponto crítico na
d!nàmica de nossa economia."
- "O endividamento externo brasileiro já começa a ser excessivo, não
apenas pelo seu montante e pela
fórmula anômala como cresceu nos
últimos três anos, como também diante de nossa capacidade de pagar.
O simples bom senso nos leva a raciocinar que o ritmo da utilização de
recursos externos não perdurará e
desde que os recursos externos comecem a faltar, sabendo-se que eles
complementam a poupança interna,
hão de faltar também investimentos.
Faltando investimentos, a economia
começa a parar."
- "O endividamento externo cada
vez mais escapa. ao controle das Autoridades Monetárias, sendo uma
Imposição de poderosas empresas
que disputam às autoridades o caminho às alternativas de desenvolvimento. Dai porque, obrigadas a
adquirir as divisas, comprando-as
com emissões ou mediante a colocação no mercado de papéis e títulos
ou obrigações oficiais, as Autoridades financeiras apresentam um elevado nível de reservas como uma
política calculada, cujos riscos são
previstos pelo planejamento Governamental. Isto, na verdade, é exatamente o contrário da realidade.
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empréstimos no exterior, a alternativa única que as Autoridades têm é
a de adquiri-las formando reservas,
cujo montante serve de argumento
para tentar mostrar a "eficiência"
na administração da dívida externa,
contrapõe-se - e isto nem sendo
escrupulosamente mantido à parte
dos debates - uma elevação substancial da dívida. interna."
Não ficam aí as críticas. Investem contra a importação de bens de capital dando-a como conseqüência da má distribuição de renda, como se pode verificar
a seguir:
I

lI
II
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"Como a estrutura de distribuição de
renda, Internamente, apresenta-se
concentrada e a esta característica
junta-se a conseqüente e natural limitação do mercado Interno, somente
atraves de Investimentos externos se
consegue manter em nível elevado a
taxa de Investimento da economia.
Dai porque .as importações de bens
de capital se elevam cada vez mais
e pesam sobre toda economia (!!!?).
Importar multo, nas condições brasileiras atuais, em que a única fonte
que se tem para pagar, de fato, são
as exportações, é uma política que
em breve conduzirá a um estrangulamento. Cabe, portanto, advertir
para a tendência que se renova, pois
que não é tão recente, conforme se
poderia pensar. Elevado nível de importações, que sendo financiadas,
têm de ser pagas mais dia menos
dia, conduzirá, com toda segurança,
Juntamente com os empréstimos em
moeda a um ponto em que .as soluções desaparecerão".
Ou ainda mais esta afirmativa:
"Em última análise Importamos maqulnária em quantidade crescente,
através das filiais e subsidiárias de
empresas estrangeiras para atender
ao consumo cada vez mais supérfluo
e suntuário de uma minoria que
detém grande parte da renda nacional e pode satisfazer cada vez mais
suas necessidades por mais artificiais que sejam. Daí o deficit de
nossa balança comercial nos últimos
anos".
Citamos estas objeções como as mais
gritantes. Ano passado, estudando com

o Plenário desta Casa o .problema de
nossa balança de pagamentos, assim nos
pronunciávamos:
"A falta de capitais Internos para
financiar os investimentos necessários ao desenvolvimento, tornou-se
imprescindível buscar um suplemento de poupança no exterior, o que
nos obrigou paralelamente a ampliar
as exportações a fim de obter meios
de saldar esses compromissos".
O Sr. Luiz Cavalcante permite um aparte?

V. Ex.a me

O SR. VIRGíLIO TAVORA muito prazer.

Com

O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex.• toca num
ponto capital, o endividamento. Eu mesmo já tive oportunidade, ou para melhor
dizer, já tive a afoiteza de externar aqui
a minha apreensão face ao crescente endividamento do Brasil. Mas está aqui na
Mensagem do Sr. Presidente da República, à página 31:
"No fim de 1969, a dívida externa
representava 7,5 vezes o volume de
reservas.
Em 1973, tal relação diminuiu para
duas vezes",
o que demonstra à saciedade que, se a
dívida subiu em termos absolutos, ela
decaiu em termos relativos. Isto é altamente louvável e estendo aqui a minha
mão. Este auspicioso fato faz cairem
por terra todas as minhas apreensões.
Apenas não compreendo que, em dois
Governos que se sucedem, um a continuação do outro, haja discrepância de
números em documentos oficiais. Assim
é que o Boletim do Banco Central, de
1973, recentemente distribuído, dá para
nossa dívida externa o montante de 11
bilhões e 946 milhões de dólares, enquanto o Sr. Mário Slmonsen, na exposição que fez à Imprensa na semana passada, diz que a dívida é de 12 bilhões e
822 milhões de dólares. Ora, é uma diferença de quase 1 bilhão de dólares,
coisa que, absolutamente, não é de se
desprezar. Creio que nem o Sr. Paul
Getty, o homem mais rico do mundo,
desprezaria 1 milhão de dólares. Mas,
na verdade, estou "catando pulgas em
leões". Muito obrigado a V. Ex.n pela
paciência com que me ouviu.

i
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-444O SR. VIRGíLIO TAVORA - Agradecemos a V. Ex." a intervenção a que
passamos a responder. N.o 1: V. Ex." tem
.a razão a seu lado. Mas estamos Já jogando com dados up-to-date do Banco
Central, em que a cifra é corrigida. Realmente, a nossa dívida é de 12 bilhões e
822 milhões, e não de 11 bilhões e 946
milhões de dólares, como foi dito. V. Ex."
verá que, no discurso que proferimos todos os dados são baseados nesta. dívida
- 12 bilhões e 822 milhões de doláres.
O Sr. Luiz Cavalcante que V. Ex." pronunciou.

Notei bem o

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Em seguida, diremos a V. Ex." que constitui
motivo de honra para o Brasil ser ele o
Pais, no consenso unânime dos Dlretores
do FMI, que tem a sua dívida externa
mais bem controlada.
Não existe exemplo símlle nos países
- nos referimos àqueles do mundo não
socialista; não conhecemos a mecânica
socialista - queremos dizer a V. Ex.", do
mundo ocidental, esse o depoimer.to de
entidade insuspeita. Nenhum país, mas
nenhum mesmo, há que tenha um controle tão perfe!tc, tão exato, de sua dívida como o nosso.
E o fato de edições de documentos do
Banco Central, atualizando sucessivos
valores apresentados dias atrás, ao contrário de desmerecer a obr.a dessa instituição, mostra o empenho, o afã que
tem ela em chegar aos resultados mais
precisos. E esses últimos apresentados
pelo Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen foram hauridos, justamente, das
informações do Banco Central do Brasil,
que tem o cuidado de assinalar. "Dados
definitivos" ou "Estimativa preliminar"
em todos seus trabalhos.
Mas, Sr. Presidente, um pouco de benevolência da parte de V. Ex." temos a
esperar.
Citávamos:
Essa política se destina, pois, a possibilitar ao Brasil receber do exterior as
Importações de mercadorias e serviços
associados a seu desenvolvimento acelerado - e não como dito para atender
ao consumo cada vez mais supérfluo e
suntuário de uma minoria que detém
grande parte da renda nacional - o que
pressupõe quanto ao fluxo de importação que seja crescente ao longo do tem-

po e de vulto de modo a acusar o chamado hiato de recursos ou seja em excesso sobre as correspondentes exportações
de mercadorias e serviços.
Isso permitirá · ao País absorver como o fez -poupanças externas, obtendo-se níveis de consumo e investimento
bem superior ao valor da produção lntema como também criar um reforço à
poupança interna.
E nesse momento gostaríamos apenas
de, concluindo essa primeira parte da
nossa oração, aqui .apresentar determinados algarismos que achamos são terminativos. O hiato de recursos ascendeu
a US$ 932 milhões em 1972, isto é, obtivemos poupança externa mercê desse
desequilibrio não forçado, como alegado,
mas calculado pelas Autoridades Financeiras, absorvemos - repetimos - poupanças externas no valor de US$ 932
milhões. E mostrávamos, naquele tempo,
que este hiato mantido sob controle porque se esse hiato de recursos se descontrolasse, era a mesma coisa que uma
pessoa endividar-se mais do que podia
- seria um dos instrumentos de valia
para o nosso desenvolvimento.
'

Naquela ocasião, ao contrário das cassandras que achavam que caminhávamos
para o despenhadeiro, dizíamos que, possivelmente, em 1973, ele seria menor. E
o foi: US$ 681 milhões. Nesta mesma
ordem de raciocínio, temos de convir que
a dívida externa também não subiu alucin!lidamente como afirmado. Ascendia
ela a US$ 9. 251 milhões, em 1972, indo a
US$ 12.882, em 1973, com um aumento
de 35,9% e não de 43,80%, como profetizado. Por um lado, o coeficiente de
vulnerabilidade do nosso processo de
desenvolvimento com o endividamento
externo, ou seja, a redução percentual
que se deveria observar nas exportações
do Pais, num determinado ano, na hipótese extrema de ter subitamente cessado a entrada de recursos oriundos de
empréstimos e financiamentos que já
havia decrescido no período de 1968 a
1972 do nível de 59% para 35%, atingiu,
em 1973, - pasmem os Srs. Senadores e
o Sr. Presidente - o índice de 0%, isto
é, no ano de 1974 a nossa economia não
tem porque temer o estancamento de recursos externos como uma catástrofe. Se
houvesse um corte tão brutal que até as
operações de pipe-line, aquelas que se
prolongam de ano a ano, fossem cortadas, ainda, o nosso coeflclen te de vulne-
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absoluta. O coeficiente de proteção que
dá a medida da margem percentual de
levantamento de empréstimos que poderia ocorrer em um determinado ano, sem
que se tornasse necessário promover
uma transferência de recursos para fora
isto é, diminuir brutalmente as impor~
taçóes e elevar as exportações de maneira a fazer face aos nossos compromissos de impOrtação e do chamado serviço de dívida - cresceu de 1968 que
era 18%, para 55%, em 1972, e lndo'para
46%, em 1973.
O perfil de nossa dívida externa que
da .a forma com que vamos amortizar
tudo o que estamos devendo nos anos
subseqüentes ao considerado, mostra uma
contínua e constante melhoria já bem
assinalada em 1972.
Como, pois, Sr. Presidente, falar em
endividamento como bola de neve "com
características alarmantes, a ponto de
encontrar-se praticamente saturada nossa capacidade de assumir novos compromissos internacionais?" VImos que, em
1973, tivemos a maior entrada de investimentos diretos de toda nossa História
pátria ...
De outra parte, se a discussão fosse
em tomo de importação de bens de consumo, ainda poderíamos admitir a tese
como assunto de debate, mas o insurgirse contra a Importação de maqulnária
para instalação de nossa indústria pesada de bens de capital, convenhamos não
tem apoio na realidade e "no bom'senso" tão decantado pelos autores das críticas hoje analisadas.
Em 1972, par.a um total de importação
ele US$ 4.224 milhões, o Item Bens de
Capital contribuiu com US$ 1. 760 milhões, ou seja, 41,5% do total; em 1973
os números foram respectivamente us$
5. 950 milhÕes o total das Importações,
US$ 1. 900 milhões o total das Importações de bens de capital, 32,2% a sua
porcentagem para o total ger.al, o que dá
testemunho da excelência do nosso desenvolvimento nos últimos 12 meses.
Com a fixação para os próximos anos
das prioridades industriais - auto-suficiência siderúrgica, capacitação da Indústria nacional de bens de capital e
desenvolvimento da indústria eletrônlca
- maior será em 1974 ainda a tendência
a crescer este item, face aos maciços
investimentos que se vão fazer mister

nos setores da siderurgia, petroqulmica
e química, eletrônica, corredores de exportação, etc, em que a participação naclonai de equipamentos não é de vulto.
Mercê da conjuntura internacional,
teremos que entrar em uma fase de
"substituição de importação" desses bens
de capital com a expansão e modernização respectiva do setor, já que de sua
expansão depende o futuro nível da produção Industrial brasileira e a Integração vertical do parque Industrial pátrio,
sinônimo de desenvolvimento de processo de Industrialização soberano e autónomo.
E para atingir este objetivo se toma
mister importar e não pouco maquinário
como visto atrás,
A Justeza da política adotada pela Revolução que foi procurar no setor externo um dos pilares de nosso desenvolvimento mais aparece quando temos à
nossa frente o problema do suprimento
de petróleo: Não fora o impulso extraordinário Imprimido pelo Governo Revolucionário, máxime a partir de 1969, às
nossas exportações, onde encontraríamos
recursos para pagarmos as importações
necessárias deste produto? Dois dados
são elucidativos: Estima-se o valor dos
mesmos em 1974, entre US$ 2,5 bllhões a
US$ 3 bilhões; ora, o total de nossas exportações (que neste ano espera-se chegar entre US$ 8 bilhões e US$ 8,5 bilhões), em 1969, no início do Governo
Médlcl, atingia apenas US$ 2,311 bilhões
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e, se mantidas
no mesmo nível, não chegariam para
pagar ao menos a importação deste
item. Cremos que o dado é terminativo...
O Sr. Luiz Cavalcante- (Com assentimento do orador.) Lamento que o nosso próprio petróleo esteja ajudando tão
pouco a paga.r o petróleo que vem de
fora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sobre
o assunto, nobre Colega, parece que já
enchemos algumas tardes de cordiais debates nesta Casa. E mais uma vez diríamos a V. Ex. 6 , embora a afirmativa seja
mera acaclana, que encontra petróleo
quem pesquisa, mas pesquisando encontra petróleo quem o tem em abundância
no subsolo.
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas não está
havendo "cheia" de petróleo, está havendo escassez. (O Sr. Presilfente faz
soar a campainha).
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-446O SR. VIRGíLIO TAVORA - Tennlnaremos, Sr. Presidente, para atender à
solicitação de V. Ex.a, a prlmélra parte
da nossa oração.

Segundo notícias que venho repetidamente colhendo, eis como podem ser descritas as atribuições e prejuízos da gente
acreana:

Chega a nossa vez de aflnnar, tomando para nós palavras de críticas ora refutadas: "política que em breve conduziria a um estrangulamento" seria a da
não abertura para o exterior, procurando
pelo contrário uma utópica autarqulzação de nossa economia, ou uma falaz
distribuição de bens prematuros por toda a sociedade brasileira. Se nos for dada oportunidade, Sr. Presidente, teremos
ensejo, em opinião oportuna, de ainda
percutir esse assunto e abordar outras
faces do desenvolvimento brasileiro que
- a nosso ver - estão magnificamente
retratadas na Mensagem ânua que o Presidente Médici enviou, este ano, ao Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.)

No Município de Cruzeiro do Sul, enchentes do Rio Juruá e seus afluentes
atingiram a níveis só comparáveis aos
verificados há cerca de sessenta anos,
acarretando êxodos em massa, das várzeas justafiuviais para os pontos mais
elevados e com inevitáveis prejuízos econômlcos e habitacionais, além dos agravos e ameaças à vida e à saúde de numerosas famílias, já - como é sabido
- em condições sanitárias notoriamente
precárias. Noutros municípios, a par de
transtornos aproximadamente similares,
avultam as dificuldades e até a impossibilidade dos transportes motivados pela continuidade das chuvas. Para a Cidade de Sena Madureira, já ligada à Capital do Estado por um trecho rodoviário em condições de tráfego, os transportes estão totalmente paralisados desde dezembro; e entre Rio Branco, Xapuri
e Brasiléla, a estrada estadual só pode
ser percorrida por ônibus com tração nas
quatro rodas, e quase no triplo do tempo gasto nos periodos de estiagem.

O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, com a gentil anuência do nobre
Colega Senador Luiz Cavalcante, solicito
a palavra, como Líder do MDB, para uma
breve comUIÜcação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena, como Líder.
O SR. ADALBERTO SENA - (Como
Líder.) Sr. Presidente e Srs. Senadores,
há poucos dias, através de discurso do
nobre Senador Italivlo Coelho e dos
apartes dos seus Colegas da Representação de Mato Grosso, ouvimos, neste plenário, em tonalidades dramáticas, a exposição das conseqüências atuais e próximas-futuras, das enchentes fluviais
que, desde o fim do último ano, vêm
inundando várias regiões daquela próspera Unidade da Federação Brasileira.
O pior, todavia, confonne tem divulgado a imprensa e bem ponderou, no seu
aparte, o nobre Senador Flávio Britto, é
que o gravíssimo problema, assim posto
ante os olhos da Nação e do Governo,
não se circunscreveu nos limites daquele
Estado, senão que se estendeu e continua a estender-se, praticamente, a toda
a região amazônlca.
Realmente, Srs. Senadores, também no
Pará, no .Amazonas, no Território de
Rondônia e notadamente no nosso Acre,
populações Inteiras ora se debatem em
tormentos e aflições advindas das mesmas causas.

_Mais grave, porém, é a presente sltuaçao dos transportes entre Rondônia e
Rio Branco, através da rodovia, que nos
últimos tempos, vem permitindo, mais ou
menos regulannente, o abastecimento do
Acre Meridional, com produtos e géneros
alimentícios provindos do Sul do País e
especialmente de São Paulo.
O tráfego foi e continua interrompido
pelas inundações, destruições e o mar
de lama provocados pelos aguaceiros,
agravados ultimamente pela espetacular
enchentes de um dos afluentes do Rio
Madeira.
Em conseqüência, na praça de Rio
Branco e, por Isso mesmo, em outras do
Estado, escasseiam assustadoramente
gêneros como o café, o açúcar, a batata,
etc., e até o cigarro, dando margem à
exploração da economia popular pelos
Indefectíveis aproveitadores do câmbio

negro.

E, mais ainda, Srs. Senadores, os próprios transportes aéreos entre as cidades do Estado têm sofrido interrupções
por deficiência de combustlvels.
É necessário, por conseguinte, que se
faça presente e com a urgência requerida, a ação supletiva e protetora da
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-447União. E também, senão pelos meios legais, pelo menos pela atuação moralizadora, um corretivo contra certas especulações comerciais de que recebemos denúncia.
Com o aparente propósito de suprir
deficiências de gêneros allmentícios,
uma associação vinculada ao DERACRE
- · órgão da administração estadual conseguiu transporte oficiai gratuito, de
São Paulo para Rio Branco, de determ.lnados gêneros, destinados à venda públlca.
No entanto, S:s. Senadores, nem por
Isso deixou essa entidade de entrar na
área do câmbio negro, a ponto de oferecer à venda, por cerca de cinco cruzeiros,
o quilo de batata comprado em São Paulo, por pouco mais de dois cruzeiros, segundo Informou, no recinto da Assembléia Legislativa, um dos Deputados flllados à corrente politica que apoia o
Governo.
O Sr. Geraldo Mesquita - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA multo prazer, nobre Senador.

Com

O Sr. Geraldo Mesquita - Nobre Senador Adalberto Sena, em primeiro lugar louvo a atitude de V. Ex.a de trazer
ao conhecimento da Nação a situação
que atravessamos em nosso Estado. Como V. Ex.a descreve em seu discurso, é
calamidade que atinge diversas regiões
de nosso Pais. 1!: um fenômeno Inevitável. De fato, a enchente deste ano
dos Rios Acre, Juruá .e outros que irrigam
o Acre, superou a maior enchente já
registrada nos últimos anos em nossa
região, que foi a de 1950.
O SR. ADALBERTO SENA - Em Cruzeiro do Sul, é a de 1913.
O Sr. Geraldo Mesquita - Quanto a
esse fenômeno, nada podemos fazer no
sentido de evitá-lo. O Governo de nosso
Estado estava - e está - atento. Presenciei o auge da enchente - dia 2 deste
mês viajei para Brasiléia. Já começava a
vazar o Rio Acre. A Cidade de Rio Branco
estava com dois bairros totalmente Inundados. Todas as providências passiveis
foram tomadas pelo Governo do Estado
com a maior presteza. Foram abrigados
em prédios públicos, nas hospedarias que
o Governo Improvisou, todos os ribeirinhos que ficaram sem suas casas. Toda
espécie de assistência foi prestada àque-

les que perderam seus lares, àqueles que
tiveram suas casal! Inundadas. Talvez
haja a lamentar o fato de não haver sido decretado estado de calamidade pública, porque algumas empresas sediadas
na nossa Capital, como, por exemplo, a
Serraria Montenegro, a BONAL - uma
fábrica de lavagem e crepagem de borracha e uma fábrica de beneficiamento
de castanha tiveram prejuizoo bem grandes, e, certamente, estão encontrando dificuldades para atender aos compromissos bancárias, ao pagamento das dívidas
que, de certo, possuíam nos bancos. Na
entanto, tenha recebido lnfonnaçóes de
que, através da Associação Comercial do
Acre, estão sendo requeridas, pedidas
providências para dilatação dos prazos
de liquidação desses compromissos nos
bancos. Relativamente à exploração por
parte de entidade vinculada ao DER do
Acre, naturalmente esse fato foge, até
certo ponto, a medidas do Governo do
nosso Estado, porque - me parece compete a um órgão federal, a SUNAB,
tomar essas providências. São f:J.tos que
ocorrem toda vez que aparecem situações
como esta com que nos deparamos agora. Quanto à exploração, agora denunciada, de uma entidade vinculada a um
órgão públlco, ao Departamento de Estradas de Rodagem, confesso a V. Ex.a
que não tenho elementos para contestar
essa ocorrência. Pedirei, com a maior urgência, Informações ao Governador, às
autoridades do Estado, infonnações que,
de certo, me vão ser prestadas, e as passarei a V. Ex.a Não conheço o assunto,
não recebi nenhuma Informação a respeito de qualquer exploração que esteja
sendo feita por um órgão vinculado ao
Governo do Estado ou por um armazém
- parece-me que seria um armazém, um
reembolsável, ou coisa desse tipo, para
atendimento de funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem. Flque
V. Ex.a tranqüilo que, tão logo tenha as
informações corretas, eu as transmitirei
a V. Ex.a com a maior satisfação.
O SR. ADALBERTO SENA obrigado a V. Ex.a

..

Muito

Essas enchentes- como V. Ex.a sabe,
nobre Senador Geraldo Mesquita, são
fenômenos periódicos, embora se agra-.
vem mais em determinadas épocas.
Há alguns anos, quando surgiram fenômenos semelhantes no Estado do
Amazonas, tive ocasião de, desta tribuna, chamar a atenção para um fato: as
providências só surgem depois que a ca-
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-448lamidade assola aquelas populações,
quando era dtt se esperar que já estivesse instalado um sistema preventivo,
dada a periodicidade desses dramas.
Sr. Presidente, não nego - e me louvo na informação do nobre Senador Geraldo Mesquita - que o Governador do
Estado do Acre tenha tomado, na medldade de suas forças e de seus recursos,
providências para coibir, em parte, as
conseqüências dessas inundações, multo
embora essas providências só tivessem
atingido mais aquelas famílias que puderam alcançar as cidades. Essas providências não puderam ser estendidas
àquelas famillas que, mesmo moradoras
nas zonas ribei-rinhas, foram obrigadas
a localizar-se, embora provisoriamente,
nas chamadas terras firmes e em outros
locais do Interior do Estado.
Sr. Presidente, continuo minhas considerações. Tal anormalidade que, como
disse, me foi denunciada - e denunciada por fonte digna de todo crédito está a exigir a devida apuração dos seus
móveis escusos, para que não prevaleça,
ante a opinião pública, como nódoas a
salpicarem, naquelas plagas, o panorama
das novas esperanças com que nos acena
o inicio da quarta fase do periodo revolucionário que ora se está comemorando.
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a. palavra. ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sou dado a.
louvações. Procuro seguir à risca o conselho de Sêneca: "Seja parcimonioso no
louvor e multo mais no censurar". Se
por vezes o Infrinjo, é ma.!S quanto à
parte final. Todavia, não hesito em louvar os acertos e os que acertam.
J!: bem o caso do Governador Afrânio
Lajes, que, ao termo do terceiro ano do
mandato, tem a seu crédito um acervo
de realizações digno da atenção deste
Pais. Dai minha presença, agora, nesta
Tribuna.

o êxito no setor rodoviário é o que mais
dá na vista. Quando Afrânio Lajes deixar
o Governo, daqui a um ano, terá mais do
que duplicado a rede estadual de estradas
pavimentadas. Serão 530 km contra os
246 à época da sua posse.

Foi no mês passado que ocorreu a Inauguração da Rodovia do Leite, magnifica
fita asfáltica ligando Batalha, coração
da chamada Bacia Leiteira, a Arapiraca,
"Capital do Fumo". E já no último dia
20 houve a festa inaugural da rodovia
pavimentada Marimbondo-Anad!a. Em
abril próximo será a vez da ligação de
Flexeiras à BR-101. E assim, uma a uma,
vão caindo as cidadelas da lama, dos buracos e da poeira. Tudo isso - note-se
bem - num Estado cujo orçamento só
agora chega aos 400 milhões de cruzeiros.
Na. Agricultura, o dinâmico Governante não deixou por menos: duplicou a produção do feijão, do milho e do arroz. Em
1973, foram colhidos um milhão e duzentos mil sacos de feijão, um milhão de sacos de milho e setecentos mil sacos de
arroz.
Se a duplicação dos três cereais se estendesse à Nação inteira, teriamos hoje
feijão, milho e arroz não só para o consumo interno, como, também, para. exportar.

Afinal, graças à conclusão da Adutora
do Agreste, que vai buscar água do Rio
São FranciSco a 54 km de distância, os
50 mil habitantes de Arapiraca não mais
bebem água salobra de cacimbas e açudes, transportada em lombo de jumento.
Aqui a maior parcela do mérito cabe ao
ex-Governador Lamenha Filho, que deixou implantada quase toda. a tubulação.
O arremate final e a rede de distribuição foram de Afrânio Lajes, ora. empenhado nas subadutoras para Lagoa da
Canoa., G!rau do Poncia.no, Feira Grande
e Campo Grande.
O Sr. Eurico Rezende permite um aparte?

V. Ex.a me

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com
multa honra, meu Lider.
O Sr. Eurico Rezende - Tive oportunidade, no segundo semestre do ano passado, de assistir a uma exposição, na Câmara dos Deputados, feita, no que diz
respeito à sua administração, pelo ilustre
e honrado Governador Afrânio Lajes, e
houve aspectos realmente pos!tiv~s: um
saldo que causou boa repercussao nas
pessoas que tiveram oportunidade de assistir à sua conferência. V. Ex.a, agora,
descortina, para o Senado, vários ângulos do trabalho governamental em Alagoas. Fico satisfeito em ouvir Isso, por-
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-449que V. Ex.a sabe que o Estado de Alagoas é a Unidade Federada do Brasil que
oferece o menor índice de novos empregos. Pouco antes do recesso ,tive oportunidade de verificar um quadro no Mlnilstérlo do Trabalho, em que, obviamente, São Paulo llderava.o surgimento
de novos empregos, vindo em seguida
Guanabara e, assim, os Estados maiores;
mas, Alagoas ocupava o último lugar.
Então, lá na terra de V. Ex.a, há necessidade de um esforço realmente redobrado para a abertura de novas frentes emprega ticias .

j

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo
grato a V. Ex. 8 , nobre Lider Eurico Rezende. V. Ex.8 já me havia transmitido
esses dados oflclals, que não depõem lá
multo a favor do meu pequeno e grande
Estado. Mas, coisa curiosa, de pouco tempo para cá, Alagoas está entrando em absoluta sintonia com o resto do Pais, e a
mão-de-obra já começa a escassear,
principalmente no setor agrícola. Não há
dúvida de que isso provém, na maior parte, da benéfica conjuntura nacional, mas
em boa parte, também, há a contribuição
da feliz administração do Governador
Afrânio Lajes.
Retomando o meu discurso, dentre
multas obras do mesmo gênero, de Afrânio Lajes é também a vitória contra o
esqulstossomo do Rlo Paraíba que Infestava toda a população de Paulo Jacinto.
Abastecida de água pura a cidade, o indice de Infestação começa a decrescer.
No campo da eletrlflcação, o atual Governo, encontrando as 94 sedes municipais já Iluminadas com energia da
CHESF, voltou-se para as vilas, povoados
e fazendas, motivo que levou o pequeno
Estado à posição de vanguarda na eletrlflcação rural.
Com referência à Educação, direi apenas que é o setor ao qual é destinada
maior percentagem dos recursos próprios
do Tesouro estadual - 17%. Recorde-se
que o Ministério da Educação e Cultura
onera em apenas 5% o Orçamento Federal.
A sábia condução da coisa pt!bllca em
minha terra se reflete nos seguln tes recordes conquistados pelo Banco do Estado de Alagoas:
- duplicação do capital realizado,
atualmente de Cr$ 17.550.000,00;

- quadruplicação dos repasses, que
atingiram a 166 milhões de cruzeiros
no ano findo; e
- quintuplicação dos depósitos populares, elevados para 52 milhões de
cruzeiros.
Lembro, de passagem, que esse Banco
é rebento do Governo do meu amigo
Major Lulz Cavalcante.
Em derradeiro, não devem ficar sem
menção os esforços para f.azer das belezas naturais de Alagoas a matéria-prima
da nova e florescente Indústria do Turismo. Ponto alto das promoções é o Festival de Verão, reallzado anualmente na
até bem pouco tempo modorrenta Marechal Deodoro, antiga capital da Província e berço do Proclamador da República.
Cerca de 40 mil pessoas, de vários quadrantes do Brasil, lá estiveram no Festival do último janeiro. A maioria, naturalmente, era constituída de jovens descontraídos, que definiram o Festival numa
palav1·a -"jóia".
O Sr. Teotônio Vilela- Permite V. Ex.11
um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE multa honra.

Com

O Sr. Teotônlo Vilela -Nobre Senador
Luiz Cavalcante, não alcancei todo discurso de V. Ex. 11, mas o que ouvi já é
suficiente para que lhe dê um aparte. No
momento em que se revigora a atlvidade
politica, em termos objetivos, é justo que
os homens que, na verdade, dedicaram
toda sua vida a essa função, tenham ressonância nacional. O nome de Afrânio
Lajes é, na verdade, ligado à atlvldade
política e, mais do que à a t!vidade politica, às Idéias politicas dos últimos vinte
e cinco anos. O Professor Afrânio Lajes
é um ideólogo; o Professor Afrânio Lajes
é um polltlcólogo; o Professor Afrânio
Lajes é, na verdade, um estadista. A
doença que o acometeu, evidentemente,
reduziu a sua capacidade de trabalho,
mas o que ele está fazendo em Alagoas
já é o bastante, já é o suficiente para
que todos nós, alagoanos, nos sintamos
orgulhosos com o seu trabalho. Há mais
um ponto a ressaltar na administração·
do Governador Afrânio Lajes: é que ele
conseguiu equilibrar o orçamento do Estado; é que ele conseguiu pagar em dia;
é que ele conseguiu manter dinheiro em
cofre, coisa raríssima nos Estados do
Nordeste e, podemos dizer, até mesmo nos
demais Estados da Federação. Apartelo

-450V. Ex.!\ concordando plenamente com os
conceitos emitidos e repetindo: é a hora
da verdade, de se citar aqueles que merecem citação, dentro do quadro político
brasileiro.

A Afrânio Lajes, a minha mais sincera admiração e os meus mais efusivos
aplausos. (MuitO bem! Palmas.)

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Senador
Teotônio Vilela, desvio-me um pouco do
tema do meu discurso, mas quero aproveitar a expressão de V. Ex.!\: "revigoramenta da atividade política", para, usando uma expressão do atual Presidente da
República, dizer que eu também enfuno
as minhas velas de esperanças em que
será crescente este revigoramento. E
mais: tenho particularmente a esperança
maior em que o Presidente Geisel tomará como lema aquele do qual nunca se
afastou o Presidente Wenceslau Braz,
quanto à delimitação das atribuições dos
Poderes Executivo e Legislativo, lema que
é o seguinte: "Não ceder, nem usurPar".
Muito grato a V. Ex.!\ pelo seu aparte.

José Guiomard -- José Esteves José Sarney - Fausto Castelo-Branco -- Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luis de Barros - Milton
Cabral -- Ruy Carneiro - João
Cleofas -- Amaral Peixoto - Benjamin Farah - Danton Job!m -José Augusto - carvalho Pinto Accioly Filho - Mattos Leão Octávio Cesário - Celso Ramos Leno!r Vargas - Guida Mondin Tarso Dutra.

O Sr. Teotônio Vilela - V. Ex.!\ me
permite ainda um pequeno aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE prazer.

Com

O Sr. Teotônio Vilela - A expressão
"revalorizar", tanto quanto a expressão
"revigorar", foram ut!lizadas par V. Ex.a,
Governador de Alagoas, na madrugada de
31 de março, quando surgiu a proclamação do Governador de Alagoas ao lado
do Movimento que irrompeu em Minas
Gerais. Era eu V!ce-Governador de V.
Ex.a e, juntos, unidos, reunimos toda
Alago as para a Revolução. E a programação de V. Ex.a foi, exatamente, toda ela
firmada no revigoramento das instituições que estavam sendo destruídas pelo
Governo de então.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo
grato a V. Ex.a Mas não falemos mais do
"meu amigo Luiz Cavalcante". Voltemos a Afrânio Lajes.
Procurei fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em larguíssimas pinceladas, o
retrato daquele Governador, o mesmo
atuante parlamentar que tanto dignificou esta Casa em 61 e 62, no exercício do
mandato senatorial. Pelo senso de responsabilidade de que é dotado, pela excepcional obra administrativa que empreende, pela dignidade pessoal e funcional, terá ele um lugar de relevo na galeria dos ex-inqu!llnos do Palácio mal-assombrado da Praça dos Martírios, sede
do Governo do Estado.

Comparecem mais os Srs. Senadores:

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

ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 20, de
1972, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que obriga as empresas do DiStrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos e usados, a ter estacionamentos privativos e determina outras providências,
tendo
PARECERES, sob n. 0 s 515, 516 e 517,
de 1973, das Comissões
-

de Constituição e Justiça - 1.o
pronunciamento: pela constitucionalidade, com votos contrários,
quanto ao mérito, dos Srs. Senadores Eurico Rezende, Mattos
Leão, Helvid!o Nunes e Gustavo
Capanema;

2.o pronunciamento: pela constitucionalidade e j ur!dicidade do
Substitutivo da Comissão do D!stri to Federal; e
- do Distrito Federal, (ouvido o Governo do Distrito Federal), favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta, com voto em
separado do Sr. Senador Antônio
Fernandes.
A discussão da matéria foi encerrada
na Sessão de 7 de novembro de 1973,
quando foi aprovado requerimento, soll-
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citando preferência para o projeto, cuja
votação ficou adiada para a Sessão de 29
daquele mês .
Nessa data, a votação da matéria foi
novamente adiada, a requerimento do Sr.
Senador Nelson Carneiro, por trinta dias.
De acordo com a deliberação anterior
do Plenário, coloco em votação o projeto.
Em votação o projeto. (Pausa.)
O SR. EURICO REZENDE - Peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Conc,edo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, para encaminhar a votação.

lI
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l

I

O SR. EURICO REZENDE - (Para encaminhar a votação. Sem reVisão do Ol-ador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Projeto, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, estabelece em seu art.
l.o:

"Art. 1.0 - A.s empresas comerciais
instaladas no Distrito Federal, que
negociam com carros novos e usados, ou V·eículos automotores de
qualquer espécie, ficam obrigadas a
ter, mediante aquisição ou locallzação, locais privativos apropriados para estacionamento."

O que Impressionou o Ilustre representante guanabarino foi um fato que se
observa em todcs os grandes centros: é,
ao redor de agências de locação ou de
alienação de veículos automotores, ficarem esses carros ocupando espaços que
dererlam ser disponíveis ou para estacionamento periódico, ou então, o que
é mais desejável, para a circulação geral. Em Brasília, realmente, existe essa
in4)onvenlência.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi considerado constitucional, mas, ingressando na órbita do
mérito, tiremos a oportunidade de votar
contra, isto é, procurando caracterizar a
Inconveniência da sua aprovação. Entretanto, no que diz respeito à competência específica daquele órgão técnico
da Casa, a proposição obteve o necessário alvará para tramitação. Indo à Comissão do Distrito Federal, o projeto recebeu substitutivo aprovado contra apenas o voto do Sr. Senador Antônio Fernandes.

O Substitutivo diz o seguinte:

Art. 1.0

As empresas comerciais
instaladas no Distrito Federal, que
negociem com carros novos e usados, ou veículos automotores de
qualquer espécie, ficam obrigadas a
ter instalações próprias para exposição dos veículos objeto de seu comércio."

"Art. 2.0 - O Governo do Distrito
Federal destinará, no prazo de 6 meS'I'IS, uma área, fora do :perímetro
urbano, apropriado ao estacionamento dos citados veículos, a qual
cederá, mediante aquisição ou locação, somente às empresas Interessadas no referido comércio."
Quanto ao Projeto original, entendi
de votar contra, porque &eria uma prática abusiva o Poder Público exigir dessas empresas a obrigatoriedade de terem
áreas cativas para o estacionamento,
quando isso poderia constituir uma cláusula potestatlva, exigindo-se o impossível
de uma empresa. Ai, votei contra, porque se estaria violentando o patrimônio
de uma empresa, pois, se não adquirisse ou não pudesse adquirir uma área
privativa, a empresa não poderia funcionar. o Substitutivo procurou estabelecer convalescença para o Projeto, mas,
data venia, entendo que a inconveniência perdura, mais do que isto, a emenda
ficou pior do que o soneto, uma vez que
aqui temos aspectos que entendo, também, inconvenientes.
Diz o Substitutivo, repito:

"Art. 2.0 - O Governo do Distrito
Federal destinará, no prazo de 6 meses, uma área, fora do perímetro urbano, apropriada ao estacionamento
dos citados veículos, a qual ced•erá,
mediante aquisição ou locação, somente às empresas interessadas no
referido comércio."
Ora, Sr. Presidente, a regra geral no
Distrl to Federal é que a alienação d'e
terreno se dá mediante concorrência pública. Se convertido em lei o Substitutivo, as empresas vão ficar multo mais
satisfeitas do que ficariam aborrecidas
com a obrigatoriedade da área privativa para o 'estacionamento; porque essas
empresas, então, ficariam livres dos imprevistos de uma licitação pública e adquiririam, obviamente, o terreno por um
preço assistencial, Então, nós teríamos
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ter um grande património territorial no
Distrito Federal: seria criar uma empro>
sa de locação ou de venda de veículos.
Entendo, Sr. Presidente, que o problema deve ser resolvido, mas deve ser enfrentado com a necessârla cautela, sem
prejuízo da sua adequação lógica. Entendemos que a solução desse problema
já está preconizada na lei federal. Aqui
está: COdtgo Nacional de Trânsito:
"Art. 14 __ De acordo com as conveniências de cada local a autoridade
de trânsito poderá:
I
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V - Organizar áreas especiais de
estacionamento em logradouros pú.
bllcos;
•• o. o ••••••• o • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • •

VIII - Permitir estacionamentos especiais, devidamente justificados."
Vê-se, então, Sr. Presidente, por via
d•e conseqüência, que o assunto é de mera providência administrativa, fugindo
inteiramente à conveniência de uma previsão legislativa.
Ora, se a autoridade tem a flexibilidade que lhe dá Código Nacional de
Trânsito, por que se vai regulamentar a
solução desse problema com uma lei específica, e, o que é pior, concessa venia,
obrigando o Poder Públlco a ceder áreas
de estacionamento privativo?
Todos sabemos, Sr. Presidente, que os
terrenos da Capital da República, depois
que desapareceu aquela sensação de interinidade, se a Capital continuaria aqui
no Planalto infinito ou se voltaria para
a preguiçosa contemplação atlântica do
Rio de Janeiro, esses terrenos valorizaram-s•e de maneira assombrosa. Hoje se
considera multibllionárlo, no Distrito Fe·
aeral, quem tem dez mil metros qua,
.trados de terreno.

nla sempre enaltecemos nesta Ca.!!a e
que o tornam um dos homens púbh eos
de horas altas neste País; mas, com todas as vênlas, não posso perfilhar o
ponto de vista de S. Ex." e da Comissão
do Distrito Federal - que é a Câmara
dos Vereadores de Brasilla.
Com essas considerações, Sr. Presidente, estou certo de que a proposição terá
um único caminho, em favor da técnica legislativa e sobretudo em obséquio
da conveniência públlca: o arquivo.
(Muito bem!)
O SR. CATTETE PINHEIRO a palavra, Sr. Presidente.

Peço

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavl'a ao nobre ~enador
Cattete Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO - (Para
encaminhar a votlu;ã.o. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente. respeito a argumentação, sempre serena e aballzada, do
nobre Líder Senador Eurico R·ezende.
Certo que, como Senador da Bancada
da ARENA, obedecerei à decisão da LIderança. Mas, quero também nesta oportunidade deixar expresso que a Comissão do Distrito Federal só toem a lamentar que tivéssemos vivido uma época de
iloglsmo, que esperamos ultrapassada; e,
ultrapassada esta, possamos conseguir
um entendimento perfeito e justo entre
o que - para orgulho nosso - é dEmominado de Câmara Muntcipal do Distrito Flederal e o Executivo da Capital
do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Multo bem!)
O SR. VffiG:fLIO TAVORA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgíllo Távora.

D.ai porque, Sr. Presidente, votei contra, na Comissão de constituição e Justiça; e agora, no plenário, pedindo escusas ao bãtonnier da Comissão do Dkitrlto Federal, o eminente Senador Cattete Pinheiro, mantenho-me na mesma
orientação, na convicção serena, mas firme. <leque o projeto é Inconveniente.

O SR. VIRGíLIO TAVORA - (Para
encaminhar a votação.) Sr. Presidente,
por mais judiciosos que sejam os conceitos emitidos no parecer do Ilustre Senador Waldemar Alcântara, no ano passado, já tivemos aqui ocasião de dizer
das razões que levaram Inicialmente a
Maioria a preferir o projeto ao Substltutl,·o.

Quero aqui ressaltar o parecer do eminente Senador Waldemar Alcântara, cujo
talento, cujo patriotismo e cuja vigllân.

Deve estar recordada a Casa da batalha que sobre o assunto foi travada. Não
vieram fatos novos que modificassem a
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foi o defendido pelo Senador Antônio
Fernandes quando se pronunciou na
Comissão respectiva, e agora as palavras
que pela Maioria, embora tal condição
não declinasse, proferiu o ilustre Senador por Espírito Santo, nosso eminente
colega Eurico Rezende.
A Maioria vota contra o Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de
acovdo queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
É

a seguinte a matéria arquivada:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N,0 20, de 1972
Obriga as empresas do Distrito
Federal, que comerciam no ramo de
caJ:TOS novos e usados, a ter estacionamentos privativos, e determina
outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 - As empresas comerciais instaladas no Distrito Federal, que negociam com carros novos e usados, ou veículos automotores de qualquer espécie,
ficam obrigadas a ter, mediante aquisição ou locação, locais privativos apropriados para estacionamento.
Art. 2.0 - O Governo do Distrito Federal somente concederá licença de
funcionamento, ou renovará as existentes às empresas que satisfaçam a exigência do artigo anterior.
Parágrafo único - As firmas atualmente operando no ramo terão prazo
até 1.0 de janeiro de 1973, para cumprir
o disposto nesta Lei.
Art. 3.0

Os estacionamentos privativos de que trata esta Lei serão sinalizados de acordo com as regras previstas
no Código Nacional de Trânsito e seu
Regulamento.

Art. 4.
Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publlcação.
0 -

Art. 5.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)Item 2
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do Senado n.0 9, de
1974-DF, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização
do Serviço Público Civil do Distrito
Federal, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n.os 27 a. 29, de
1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldicidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
discuti-lo, encerrarei a. discussão.
Está encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
É

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 9, DE 1974-DF
Fixa os valores de vencimentos
dos cargos do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço
Público Civil do Distrito Federal, e
dá. outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0

Aos níveis de classificação
dos Cargos integrantes do Grupo-Tributação (Arrecadação e Fiscalização a
que se refere o artigo 2.o da Lei n. 0 5.920,
de 19 de setembro de 1973), correspondem os seguintes vencimentos:

Nivels

Vencimentos
Mcnsals
Cr$

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

5.570,00
4. 960,00
4.620,00
3.670,00

,_

.'
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próprios da Secretaria de Finanças do
Distrito Federal.
Art. 7. 0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo ToiTes)Hã oradores inscritos.
Parágrafo único - O pagamento das
Concedo a palavra ao nobre Senador
vantagens especificadas neste artigo, Eurico Rezende.
bem como de todas as outras que, até a
O Sr. Eurico Rezende - Desisto da paentrada em vigor desta Lei, venham senlavra,
Sr. Presidente.
do percebidas pelos funcionários, a
qualquer título, inclusive sob a forma de
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)abonos de vencimentos, gratificação de Concedo a palavra ao nobre Senador
produtividade e complementos salariais, Antônio Carlos.
cessará a partir da vigência dos atas de
O SR. ANTONIO CARLOS - (Sem reinclusão dos referidos funcionários no
Grupo de Categorias a que se refere esta visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. SeLei, ressalvados, apenas, o salário-fa- nadores, no último fim de semana, tive
mília e a gratificação adicional por tem- a grata satisfação e a grande honra de
paraninfar a 3... Turma de Bacharéis em
pc. de serviço.
Administração de Empresas, da FaculArt. 3.0 - Somente poderão inscrever- dade de Administra(:ão de Empresas do
se em concurso, para ingresso nas clas- Alto Vale do Itajaí, na Cidade de Rio
ses iniciais das Categorias integrantes do do Sul, pólo daquela próspera região do
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fis- meu Estado.
calização, brasileiros, com idade máxima
Quinze jovens catarinenses, Sr. Preside trinta e cinco anos, que tenham curso dente,
concluíram o curso. O contingensuperior ou habilitação legal equivalente. te, inicialmente
aprovado no exame
vestibular,
contava
com cinqüenta aluParágrafo único - A a"Provação em nos, o que, desde logo,
prova o cuidado e
concursos realizados para o provimento
zelo
desta
unidade
de
ensino superior,
o
dos cargos do sistema de classificação
no
interior
de
meu Estado.
localizada
0
anterior à vigência da Lei n. 5.920, de A turma escolheu a denominação
"Mi19 de setembro de 1973, que integram o nistro Jarbas Passarinho".
Grupo - Tributação, Arrecadação e
Fiscalização, não habilita o candidato ao
A Escola foi reconhecida no ano de
Ingresso previsto neste artigo.
1972, e, em 1973, duas turmas de bacharelandos colaram grau. Mantida pela
Art. 4.0 - Os vencimentos fixados no Fundação Educacional do Alto Vale do
art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir da Itajai, tem recebido, não só das prefeidada dos atas de transposição ou tran- turas municipais da região, que por lei
formação dos cargos para as classes das contribuem para a manutenção da entiCategorla.s Funcionais do Grupo - Tri- dade, como, também, dos Governos do
butação, Arrecadação e Fiscalização.
Estado e da União, auxilio financeiro -especialmente deste último - o que lhe
Art. 5.0 - Aos atuais Agentes Fiseals permitiu construir uma sede própria, das
de Tributos, Exatores e Auxiliares de mais modernas, onde se realizou a soleColetoria cujos cargos não forem trans- nidade de colação de grau.
postos ou transformados para as CateDesejo, Sr. Presidente, fazer este regisgorias Funcionais do Grupo-Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, de que trata tro como homenagem àqueles que, hã
esta Lei, continuarão sendo aplicados vinte anos, imaginaram a criação de uma
todos os d!spostivos constantes da Lei escola de administradores de empresa
em meu Estado e àqueles que hoje conn. 0 5. 769, de 20 de dezembro de 1971.
duzem o empreendimento de modo vitoArt. 6.0 - Observado o disposto nos rioso, dentre os quais destaco, por jusarts. 8. 0 , Item III, e 12 da Lei n.O 5.920, tiça, o Diretor do estabelecimento, Prode 19 de setembro de 1973, as despesas fessor Viegand Eger, e o nobre Sr. Depudecorrentes da aplicação desta Lei serão tado Albino Zeni, Representante da Reatendidas pelos recursos orçamentários gião na Câmara.
Art. 2. 0

A gratificação de produtividade fiscal e a gratificação de função
exatora, de que tratam os arts. 3.o e 4.o
da Lei n. 0 5. 769, de 20 de dezembro de
1971, as diárias de que trata a Lei n. 0
4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, são absorvidas pelos
vencimentos fixados no artigo anterior.
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escola para Santa Catarina, basta a
observação de que dentre os seus professores quatro são titulares de curso de
pós-graduação pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Jovens catarinenses que, depois de concluírem o
curso na Faculdade de Administração de
Empresas do Alto Vale do Itajaí, obtiveram condição para fazer o curso de
pós-graduação.
Este registro, Sr. Presidente, poderia
ser o tema único do discurso que ora estou pronunciando. Ocorre, todavia, que
a viagem que realizei para atender ao
honroso convite dos meus jovens coestaduanos, permitiu-me o conhecimento de
duas realidades que estão a preocupar
sumamente as coletividades do meu Estado.
Inicialmente, quero referir-me ao fenômeno da calamidade das enchentes,
calamidade que está se abatendo sobre
todo o Estado de Santa Catarina, de resto, creio, sobre grande parte do nosso
País, conforme os testemunhos, já ouvidos pela Casa, do nobre Sr. Senador Italívio Coelho, e, ainda hoje, do nobre Sr.
Senador Adalberto Sena.
As regiões sul, do Vale do Itajaí e
norte do meu Estado estão praticamente isoladas. A Cidade de Tubarão está
sofrendo os maiores prejuízos com as
chuvas prolongadas e a elevação do nível do Rio Tubarão que atravessa essa
grande cidade.
A calamidade é de tal monta, que já
está ameaçada a Usina Termoelétrica
da localidade de Capivari, usina responsável por grande parte do abastecimento
de energia elétrica em todo o Estado de
Santa Catarina.
As vias de comunicação mais Importantes dessas regiões estão totalmente
impedidas. A BR-101 no trecho Florianópolis-Tubarão apresentava, hoje pela
manhã, uma lâmina de água de espessura de um metro sobre o seu leito. Na
mesma estrada, no trecho FlorianópolisTijucas, que faz a ligação da Capital com
a região norte e com os Estados do Paraná, São Paulo e Guanabara, ruiu a cabeceira da ponte sobre o canal, aberto
pelo Departamento Nacional de Obras de
Saneamento na região denominada "TIjuquinhas". A estrada está Intransitável.
E, ainda, na SC-23, estrada estadual que
faz possível a ligação asfáltica entre a

BR-101 e a BR-470, no trecho GasparBlumenau, teve, no sábado à noite, parte
de sua pista asfaltada completamente
comprometida, e, ontem, a interrupção
foi total. Para o trânsito de veículos está-se utilizando o antigo leito de Estrada de Ferro Santa Catarina. O mesmo
fenômeno ocorre na estrada de Jaraguá
do Sul-São Bento do Sul, qu_e faz a ligação do Norte com o Planalto. Está,
também, intransitável a outra estrada
que atende esta região, que é a estrada
Dona Francisca.
Imensos são os prejuízos no setor de
obras públicas e de serviços à coletlvi- ·
dade. Ainda não foi possível avaliar os
prejuízos da indústria catarinense e do
setor Agrícola. Pode-se, desde já, declarar que toda a safra de arroz da região
sul do Estado está perdida e as lavouras
do Vale do Itajaí e do N·orte do Estado
altamente comprometidas.
Diante desse quadro, cumpro o dever
de solicitar dos Poderes da União as medidas necessárias e indispensáveis para
minorar os efeitos da grande calamidade. Causa-nos apreensão, Sr. Presidente,
o fato de que as chuvas prosseguem no
território catarinense e, se medidas decisivas não forem imediatamente adotadas, os prejuízos para a Economia catarinense serão irrecuperáveis.
O Sr.. Adalberto Sena Ex.a um aparte?

Permite V.

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - Para começar,
quero fazer uma pergunta a V. Ex.a: essas estradas são todas asfaltadas, ou
parcialmente?
O SR. ANTôNIO CARLOS -A BR-101,
em todo o· território catarinense, é asfaltada. É uma estrada pavimentada.
Inicia-se no Passo de Torres, atravessa
todo o litoral, no sentido norte-sul, até a
localidade de Garuva; daí em conexão
com a BR-468, estrada também asfaltada, atinge Curitlba. A SC-23, no trecho atingido, é toda ela pavimentada. O
trecho inicial é a paralelepípedo e, depois da localidade de Espinheiro, no Município de Itaj aí, até o Município de Blumenau, é totalmente asfaltada. Dai por
diante, a estrada BR-470 é também pavimentada. As estradas do Norte do Estado, a Jaraguá do Sul - São Bento e
Dona Francisca: a primeira é uma estrada macadamlzada, a segunda tem pequenos trechos asfaltados.
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pessoalmente, pois tive que antecipar o
meu regresso à Cidade de Itajaí, sábado
de madrugada; mais algumas horas e
não teria podido chegar àquela cidade
e transportar-me ao Rio de Janeiro para hoje estar presente à Sessão do Senado. Impedir-me-la a Interrupção da
SC-23.
A par dessa realidade, desejo, Sr. Presidente, pedir a atenção do Governo para outro fato, também de natureza econômica e que necessita da atenção dos
Poderes competentes. Quero referir-me,
Sr. Presidente, aos prejuízos que estamos
sofrendo em dois setores da atividade
O SR. ANTONIO CARLOS - Grato a agricola, em meu Estado. Graças aos esV. Ex.a, nobre Sr. Senador Adalberto Se- forços desenvolvidos pelo Governo no sena. Creio que V. Ex. tem inteira razão. tor do fomento da pesquisa e da extensão
rural, graças ao suporte que .ele tem dali; indispensável que o Governo da União
se arme, se equipe com instrumentos le- do, através do crédito agrícola e da figais, com recursos, com serviços capazes xação dos preços mínimos, às atividades
dt:. atender aos prejuízos causados por fe- da lavoura brasileira, na região do Alto
Vale do Itajaí, a produção de cebolas,
nomenos como esses das enchentes.
que na safra passada alcançou 17 mil
Já em outros países do mundo, existe toneladas, ascendeu, neste ano, a 140
uma legislação específica - como na mil toneladas.
França - que disciplina todo o trabalho
Os agricultores dos Municípios de Itude defesa civil. Aqui no Brasil já se fiporanga,
Alfredo Wagner, Vidal Ramos,
zeram algumas proposições nesse sentido.
Agrolândia,
Agronómica, Rio do Sul, NoTenho, de memória, a lembrança de que
va
Trento,
Leoberto
Leal e Pouso Redono nobre Sr. Deputado Daniel Faraco fodo,
atendendo
à
convocação
do Governo
calizou o problema, há alguns anos, na
Câmara dos Deputados, e propôs uma le- e estimulados pelas medidas que garangislação capaz de permitir a aplicação tem o preço mínimo e aquelas outras
de verbas específicas, consignadas de postas em prática pelo Banco do Brasil,
modo permanente no Orçamento Geral através da difusão do crédito agrícola
da República, para atender ao problema. fácil e expedito, elevaram a produção de
cebolas de 17 mil toneladas para 140
mil
toneladas.
Em Santa Catarina já se criou uma
C~ordenação de D:efesa Civil, e o MinisOcorre, no entanto, que a safra deste
terio do Planejamento tem atendido o ano não encontra mercado. A cebola foi
meu Estado. Em ocasiões anteriores, face vendida, em 1973, ao preço de 50 centaa relatório dessa Coordenação, alguns re- vos o quilo. No momento, os agricultores
cursos foram encaminhados a Santa Ca- estão oferecendo o produto a 30 centatarina, como, por ·exemplo, no caso de vos o quilo, e não há comprador! A cecatástrofe que praticamente destruiu a bola, produto altamente perecível, que
Cidade de Laura Müller, há dois ou três da colheita até a comercialização resiste
anos. Mas, na verdade, não possui ainda, a um período médio de trinta dias, eno Governo da União. um instrumental C•ontra-se toda ela nos galpões e paióis
capaz de ser mobilizado com a eficiência dos lavradores, já que não foi aconselhánecessária para atender ao fenômeno vel transportá-la para os armazéns da
antes que os prejuízos atinjam monta Cooperativa Agrícola do Alto Vale do
incalculável.
Itajai. Alguns produtores estão jogando
cebola no Rio Itajaí do Sul!
A perspectiva em nosso Estado é de
que todo o sistema de transporte ficará
Neste momento, a Companhia Brasicomprometido por longo tempo, se o Go- leira de Entrepostos e Comércio-COBEC
verno não tomar medidas efetivas para -. tenta colocar clnqüenta mil tonelareparar o que está ocorrendo em Santa das desse produto na Europa, especifiCatarina.
camente na França, havendo dois outros

O Sr. Adalberto Sena - Por ai vê V.
Ex.e. a extensão do drama, que eu descrevi, das populações. das regiões .amazónicas, onde as estradas ainda não são
asfaltadas e, em vários trechos, apresentam aquele mar-de-lama e aquelas
destruições a que me referi. Daí, mais
uma vez, com a minha solidariedade ao
povo catarinense - também vítima do
mesmo mal - o apelo que faço para que
cheguem, com urgência, requeridas por
V. Ex.a no caso de Santa Catarina, as
providências necessárias para evitar que
prossigam as conseqüências de tais calamidades, naquelas distantes plagas brasileiras.
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deseja o produto desidratado, e esta é
uma indústria que ainda não existe em
meu Estado. A COBEC depende, para fechar essa operação de exportação, de um
navio com câmara fria para o transporte
da cebola até a Europa. Até o momento,
ainda não foi possível conseguir este
meio de transporte. Se conse~rmos efetivar esta exportação, restarao 90 mil toneladas de cebola que, dentro de trinta
dias, não terão mais condições de serem
oferecidas ao público consumidor.
É, pois, indispensável que o G<Jvemo
Federal tome providência, não só facilitando o transporte, por navio equipado,
daquela parte da produção em vias de
ser exportada, como também, através da
COBAL ou outro órgão que faça parte do
sistema de abastecimento do nosso Pais,
promovendo a aquisição deste produto.
Caso contrário, o prejuí:;:o será total; as
conseqüências, já de todos conhecidas:
no próximo ano, cairá verticalmente a
safra de cebola em Santa Catarina. El os
agricultores ainda terão que encontrar
meios e modos de cumprir os seus compromissos com o Banco do Brasil ou outros estabelecimentos de crédito que lhes
facilitaram a aquisição de insumos para
esse plantio tão expressivo.
Quero, pois, Sr. Presidente, depois deste rápido relatório, solicitar a atenção dos
Srs. Ministros da Agricultura e da Fazenda para esse grave problema.
A Mensagem Presidencial aponta, em
detalhes, os esforços que o Brasil vem
faz~ndo p~ra .aumentar sua produção
agr1cola, nao so aquela destinada elevar
o n!lsso volume de exportações, como o
cafe, o cacau, a soja, mas também aquela que visa a abastecer as grandes cidades brasileiras. O que representará como
fator de desencorajamento, quase de desespero, a toda uma comunidade de lavradores, que tem pequenas propriedades
assistir à deterioração do produto do seu
trabalho, por falta de instrumento de
comercialização capaz de fazer possível
a colocação daquilo que representou um
avanço em Santa Catarina? Porque uma
região que passa de uma produção de 17
mil toneladas para 140 mil, revela um
espírito de colaboração, a resposta - a
mais generosa - à convocação do G<Jverno da República.
Situação semelhante, Sr. Presidente, é
a que ocorre com a produção de farinha

de mandioca. Este ano estamos com 1
milhão e 200 mil sacas estocadas no Sul
do Estado, isto é em Tubarão e Araranguá, depositadas em armazéns, cooperativas e em locais de particulares; 150 mil
sacas estão sendo deslocadas para Itajai
e 200.000 para o Porto de Imbituba, com
a finalidade de permitir o armazenamento da nova safra, que já· se aproxima célere. Toda esta farinha está em poder do Banco do Brasil, que é o executor
financeiro da Comissão de Financiamento da Produção do Ministério da Agricultura.
Não há problemas com os agricultores,
porque esta farinha está sendo comercializada a preços mínimos, assegurados pelo
G<Jverno Federal na base de Cr$ 23,00 a
saca, o que representa um preço, se não
altamente remunerador, pelo menos razoável. Entretanto, para o Governo, a
farinha já está custando Cr$ 30,00 a saca,
tendo em vista as despesas de armazenagem, ICM e despesas contratuais.
Assim como o Governo, através do
Banco do Brasil, adquiriu a farinha produzida em Santa Catarina - safra também extraordinária -creio eu que deveria fazer o mesmo com a cebola e outros
produtos. agrícolas. Santa Catarina, este
ano, sera um grande fornecedor de batatlnha e outros gêneros de primeira necessidade cujos preços estão a desafiar
o esforço e a boa vontade das donas de
casa de todo o nosso País. A inflação 1mportada, a elevação dos preços de matéria-prima do mercado Internacional, refletiu-se vivamente no mercado interno.
Creio, assim, que não há como se possa
perder a oportunidade de aproveitar a
safra agrícola de Santa Catarina, permitindo sua comercialização e, acima de
tudo, Sr. Presidente, evitando o desestimulo, a angústia e o desespero dos pequenos agricultores do meu Estado.
Foi, pois, a viagem que fiz neste fim
de semana ao Estado que tenho a honra
de representar nesta Casa, oportunidade,
em primeiro lugar, para viver um grande
momento, o da formatura de Bacharéis
em Administração de Empresas da Faculdade do Alto Vale do Itajaí, na Cidade de
Rio do Sul, escola de nível superior que
é modelo não só em meu Estado, como no
Brasil. Mas oportunidade, também, para
conhecer dois problemas, problemas graves e que, espero, o Governo, voltado para o desenvolvimento econômlco do nosso Pais, tome medidas imediatas para
que Santa Catarina não sofra os pre-
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estamos vivendo, das enchentes que assolam o nosso território.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não hã ·mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores a Sessão do
Congresso Nacional, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados e destinada à leitura de Mensagens Presidenciais.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte

mirante Adalberto de Barros Nunes,
em 7-3-74.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 89, de 1973
<n.o 1.579-B/73, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre o
Regim·ento de Custas da Justiça Federal, tendo
PARECERES, sob n.Oa 32 e 33, de 1974,
das Comissões
-

de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade
e, no mérito, favorável, com as
Emendas que apresenta de n.os 1
a 3-CCJ;

-

de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão de
Constituição e Justiça.

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 18, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, requerendo transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excelentíssimo AI-

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45

minutos.)

20.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 26 de março de 1974
PRESIDI:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindose - José Esteves- Cattete Pinheiro
Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - Helvidio Nunes Virgílio Távora - Waldemar Alcântara- Wilson G-on~::tlves- Dinarte
Mariz - Milton Cabral - João Cleofas - Wilson Campos - Arnon de
Mello - Luiz Cavalcante - Augusto
Franco - Lourival Baptista- Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João
Calmon -Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamin Farah Danton Jobim - José Augusto Magalhães Pinto - Orlando Zancaner - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio
Coelho- Saldanha Derzi- Octávio
Cesário - Antônio Carlos - Lenolr
Vargas - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

o sr. 1.0 -Secretário vai proceder à. leitura do Expediente.
É

lido o seguinte:

PARECER
PARECER
N.o 35, de 1974
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado n.o 9, de 1974 - DF.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a 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,
Arrecadação e Fiscalização do Serviço CIvil do Distrito Federal e dá outras providências."
Sala das Comissões, em 26 de março de
1974. - Carlos Lindenberg, Presidente Cattete Pinheiro, Relator- José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
N.O 35, de 1974
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, Arrecadação e
Fiscalização do Serviço Civil do Distrito Federal e dá o11tras providências."
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a
que se refere o art. 2. 0 da Lei n.0 5.920,
de 19 de setembro de 1973, correspondem os seguintes vencimentos:
Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

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

5.570,00
4.960,00
4.620,00
3.670,00

Art. 2. 0 - A gratificação de produtividade fiscal e a gratificação de função
exatora, de que tratam os arts. 3.0 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 de 20 de dezembro de 1961, e
respectivas absorções são absorvidas pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
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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 título, Inclusive sob a forma de abonos,
diferença de vencimentos, gratificação de
produtividade e complementos salariais,
cessará a partir da vigência dos atos de
Inclusão dos referidos funcionários no
grupo de categorias funcionais a que se
refere esta Lei, ressalvados, apenas, o
salário-família e a gratificação adicional
por tempo de serviço.

Sobre a mesa Projeto de Lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:

Art. 3.0 - Somente poderão Inscreverse em concurso para Ingresso nas classes Iniciais das categorias Integrantes do
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização brasileiros, com Idade máxima de
35 (trinta e cinco) anos, que tenham
curso superior ou habilitação legal equivalente.

va redação dada pela Lei n. 0 5.890, de 8
de junho de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Parágrafo único - A aprovação em
concursos realizados para o provimento
dos cargos do sistema de classificação
anterior à vigência da Lei n. 0 5.920, de
19 de setembro de 1973, que integram o
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização 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 classes das
categorias funcionais do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Art. 5.0 - Aos atuals Agentes Fiscais
de Tributos, Exatores e Auxiliares de
Coletoria cujos cargos não forem transpostos ou transformados para as categorias funcionais do Grupo Tributação,
Arrecadação 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. 0 , item III, e 12 da Lei n.o 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 Federal.
Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expedlen te lido vai à publicação.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 22, de 1974

AI tera o § 4. o do art. 79 da Lei n.0
3 .807, de 26 de agosto de 1960, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
O § 4.o do art. 79 da Lei n.o
3. 807, de 26 de agosto de 1960, com a no-

Art. 1.0

Não Incidirá contribuição
previdenciárla sobre construção de
casa própria, de tipo económico, felta pelo sistema de mutirão ou sem
mão-de-obra assalariada, comprovado prévia ou posteriormente a
eventuais atuações da fiscalização
do Instituto Nacional de Previdência Social."

"§ 4.0

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A incidência da contribuição previdenciária sobre a construção de casa própria de tipo económico, feita através de
mutirão ou sem mão-de-obra assalariada,
tem-se constituído, ao longo do tempo,
num dos capítulos mais negros e mais carentes de correção e adequação, de quantos existem na previdência social, pois
quase sempre se trata de pobres trabalhadores assalariados que, mediante sacrifícios incontáveis, conseguem adquirir
um terreno para nele erguer sua casa. Ou
fazem sozinhos ou com a ajuda de vizinhos e parentes, em fins de semana, sacrificando, inclusive, o repouso semanal,
para ao fim de tudo aparecer a fiscalização do INPS e realizar o levantamento
do débito e lavrar o "auto de lnfração",
que obriga ao pagamento não somente
da contribuição propriamente dita, mas
também de juros e correção monetária.
A essa altura, é evidente que o trabalhador está sem nenhuma condição de
arcar com esse ônus Injusto e extemporâneo. Entretanto, terá que, no m!nlmo,
assinar uma confissão de divida e pagar
o débito parceladamente, somente porque
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mente? Não. Claro que não. Os que a observância das seguintes normas: ·
buscam previamente encontram d1ante
I - ao empregador caberá, obrigatode si barreiras quase que lntransponivels.
riamente,
arrecadar as contribuições dos
O resultado é que dificilmente escapam
das malhas da instituição de previdência. respectivos empregados, descontando-as
de sua remuneração;
Esta situação chegou a tal ponto que o
II - ao empregador caberá recolher à
Ministro do Trabalho e Previdência Social, atendendo ao justo clamor desses Instituição de previdência social a que eshumildes trabalhadores, baixou a Porta- tiver vinculado, até o último dia do mês
ria n.0 3 .230, de 19 de julho de 1972 cujo subseqüente ao que se referir, o produto
arrecadado de acordo com o Inciso I, junart. 3.0 dispõe, in verbis:
'
tamente C<Jm a contribuição prevista na
"Art. 3.0 - Quando a construção do alínea a do art. 69;
tipo económico for efetuada sem
III- ao segurado facultativo e ao tramão-de-obra assalariada, e/ou regida
balhador
autónomo incumbirá recolher a
de mutlrão, não sendo, portanto, devidas contribuições, será fornecido sua contribuição, por iniciativa própria
certificado de quitação ao proprietá- diretamente à instituição de previdência
social a que estiver filiado, no prazo referio pelo INPS."
rido no Inciso II deste artigo;
O § 4. 0 do art. 79, cuja modificação ora
IV - às empresas concessionárias de
propomos, disciplina, também, razoaserviços
públicos e demais entidades invelmente a matéria, mas Impõe ao tracumbidas
de arrecadar a "quota de previbalhador a obrigação de comprovação
efetuar, mensalmente, o
dência"
caberá
prévia de que se trata de construção do
tipo econômico e feita sem mão-de-obra seu recolhimento, no Banco do BrasU
assalariada ou pelo regime de mutlrão. S.A., conta especial do Fundo Comum da
Essa obrigação prévia tem levado mul- Previdência Social;
tas pessoas a pagar pelo que não devem,
V - os descontos das contribuições e
pois o fato de a comprovação ser feita a o das
consignações legalmente autorizaposteriori não deve obrigar ao pagamen- das sempre se presumirão feitos, oportuto, vez que, em muitos casos, a fiscaliza- na e regularmente, pelas empresas a Isso
ção age multas vezes com requintes de obrigadas, não lhes sendo licito alegar
Injustificável rigor.
nenhuma omissão que hajam praticado,
Com o permissivo ora proposto, de o a fim de se eximirem ao devido recolhi·
trabalhador comprovar o tipo de cons- mento, ficando pessoal e dlretamente restrução que empreende, prévia ou poste- ponsáveis pelas Importâncias que deixariormente, estar-se-á a um só tempo fa- rem de receber ou que tiverem arrecadazendo justiça ao eloglável esforço de do em desacordo com as disposições desta
quem com sacrifício constrói sua casa Lei.
própria e, também, evitando abusos por
parte da própria previdência social.
LEI N.0 5. 890, DE 8 DE
Sala das Sessões, 26 de março de 1974.
JUNHO DE 1973
- Nelson Carneiro.
Altera a legislação de previdência
LEGISLAÇAO CITADA
social e dá outras providências.
LEI N.0 3.807, DE 26 DE
AGOSTO DE 1960
Art. 79 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de quaisquer
Importâncias devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social serão realizadas
CAPiTULO III
com a observância das seguintes normas:
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Da Arrecadação do Recolhimento de
Contribuições e das Penalidades

Art. 79 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de quaisquer
Importâncias devidas às instituições de

O

0

0

§ 4. 0 - Não será devida contribuição
previdenclária, quando a construção de
tipo económico for efetuada sem mão-deobra assalariada, no regime de mutlrão,

-462comprovado previamente perante o Instituto Nacional de Previdência Social, na
conformidade do que se dispuser em regulamento.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto lido será publicado e remetido
às Comissões competentes. (Pausa.)
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, numerosas
vezes analis.el, desta tribuna, a obra extraordinária realizada, no Banco do
Brasil pelo ex-Deputado Nestor Jost, que
exerceu durante alguns anos a presidência daquele estabelecimento.
Com Igual, e talvez maior a freqüêncla
destaquei, aplaudi, regozijei-me com a
atuação competente, dinâmica e benfazeja do Dr. Camilo Calazans Magalhães
como Dlretor do Banco do Brasil para
a região Nordeste.
Hoje, ambos não mais se encontram
naqueles postos, que deixaram para assumir outras responsabilidades. O exPresidente Nestor Jost, para atender à
convocação do bravo povo gaúcho que o
quer nesta Casa. o Dr. Camllo Calazans
Magalhães, convocado pelo Ministro Severo Gomes para a presidência do Instituto Brasllelro do Café emprossado na
manhã de hoje.
O tempo não nos permite analisar a
fecunda obra realizada por esses dois
dignos brasileiros no Banco do Brasil. É
verdade que, durante todos estes anos,
reiteradamente estivemos nesta tribuna
aplaudindo e focalizando realizações dos
Drs. Nestor Jost e Camilo Calazans nos
cargos que, até há dias, exerceram, com
patriotismo e rara dedicação, no Banco
do Brasil.
Imperioso nos é, porém, que aqui digamos mais uma vez, uma palavra de
agradecimento e elogio a esses dois Ilustres homens públicos, de tão brilhantes
qualidades de administrador. O Nordeste
Inteiro e de modo todo especial, o Estado
de Sergipe, terra natal de CamUo Calazans Magalhães, nunca esquecerão o
que por eles fizeram Nestor Jost e
Camllo Calazans.

Sr. Presidente, honroso será, para todos nós, termos aqui a companhia de
Nestor Jost, como Senador pelo Rio
Grande do Sul. I.sso nos permitirá privar,
muito perto, da amizade que nos une
desde tantos anos a esse grande riograndense. Temos a certeza de que
Camllo Calazans, como presidente do
IBC, prestará novos e importantes serviços ao Brasil, com a intelegência, de,
dicação e honradez que sempre o carac·
terizaram.
O Sr. Vasconcelos Torres permite um aparte?

V. Ex.a

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
multo prazer, eminente Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres- Solidarizome com as expressões de elogio que
V. Ex.a acaba de fazer ao ex-Presidente
do Banco do Brasil, ·Nestor Jost. Desejo
que conste dos Anais do Senado, para
sempre, o fato de ter sido, sem sombra
de dúvidas, um dos maiores, um dos melhores, senão o maior, senão o melhor,
presidente do banco principal deste Pais.
Na esfera internacional, graças à clarividência de Nestor Jost, o Banco do
Brasil se projetou. E era difícil que um
estabelecimento bancário da América
do Sul pudesse Instalar-se, por exemplo,
nos Estados Unidos - em Londres, então, nem se fala - e no Japão. Hoje,
temos agências, se não me engano não tenho o número certo -, espalhadas pelo exterior. Para a agricultura,
meu caro Senador Lourival Baptista, não
houve um presidente Igual. Atualmente,
podemo-nos orgulhar, graças à administração de Nestor Jost, de ter o Banco
do Brasil como o maior banco rural do
mundo.
Esta palavra teria que ser dita neste
Instante, e não pela primeira vez, sobre
esse nosso futuro Colega, pois se espera,
e eu tenho certeza e peço a Deus, que
seja eleito. Quando era presidente, vãrias vozes exaltaram a sua administração. Mas, neste momento, quando não
mais ocupa o cargo, V. Ex.a faz justiça e
eu, aqui deste canto, o apartelo, para dizer que penso de Igual modo, e comungo
com V. Ex.a no elogio que faz ao grande
administrador do maior estabelecimento
de crédito bancário da América do Sul.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
multo grato a V. Ex.a, eminente Sena-
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----- Ml3dor Vasconcelos Torres, por esse aparte,
com que vem honrar o meu pronunciamento.
Cumpre-nos expressar nossa confiança no novo presidente de Banco do Brasil, Dr. Angelo Calmon de Sá. :Moço, inteligente, de capacidade comprovada,
vem de velha e Ilustre estirpe baiana.
Há multo o conhecemos e bem sabemos
de sua atuação como Secretário da Indústria e Comércio e Fazenda do notável
governo de Luiz Vianna Filho, posto que
deixou para assumir a dlreção do Banco
Econômlco da Bah!a.
O Sr. Antônio Carlos - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
Imenso prazer, eminente Senador Antônio Carlos.
O Sr. Antônio Carlos - A manifestação de justiça e reconhecimento que
V. Ex.a está produzindo nesta hora, relativamente à atuação do Ilustre Sr.
Nestor Jost à frente do Banco do Brasil,
é sumamente oportuna. Quero congratular-me com V. Ex.a
Registrou multo bem o nobre Senador
Vasconcelos Torres que ela se faz quando j ã aquele Ilustre brasileiro está afastado da presidência do banco e Iniciando uma jornada política que todos esperamos e confiamos seja coroada do mais
pleno êxito.
Nestor Jost foi, realmente, um presidente do banco exemplar, e eu posso
dar o testemunho do que S. s.a realizou
em Santa Catarina, seja na elevação dos
níveis das diversas linhas de crédito
postas à disposição das classes produtoras catarinenses; seja na multiplicação
das agências que hoje atendem a todo
o território do meu Estado; seja, ainda,
no trabalho de coordenação que realizou
com uma equipe excepcional, onde me
permito destacar a figura do eminente
Coronel Walter Peracchl Barcellos, Direter da Carteira de Crédito Geral e
Rural, com jurisdição nos Estados de
Santa Catarina e Paraná.
Mas, V. Ex.a vai além: depois desta
homenagem oportuna, V. Ex.a nos dá
notícia do acerto da escolha que o Ex.mo
Sr. Presidente da República, General
Ernesto Gelsel, acaba de fazer para a
presidência do banco, para suceder a
Nestor Jost, na pessoa de urn jovem bra-

s!lelro. E obedecendo a essa filosofia de
renovação, de rotatividade, de atendimento a todas as regiões do nosso Pais,
um ilustre nordestino vai suceder aquele nosso caro Colega originário do Rio
Grande do Sul. O discurso de V. Ex.a,
sobre ser homenagem a Nestor Jost, é
também uma prova do acerto e do equilíbrio da Revolução, no que toca ao
preenchimento dos cargos de maior importância em nosso Pais.
Não quero concluir este aparte sem
solidarizar-me também com a homenagem que V. Ex.a presta ao Dr. Camilo
Calazans, Diretor do Banco do Brasil
para a região Nordeste. Através de V.
Ex.a pude conhecê-lo e pude conhecer,
acima de tudo, as suas virtudes de administrador e patriota. Grato a V. Ex.a
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
multo grato a V. Ex.a
O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
muito prazer, eminente Senador Heitor
Dias.
O Sr. Heitor Dias - Houve-se muito
bem V. Ex.a, antes de prestar a justa
homenagem à escolha do nome do Dr.
Angelo de Sã para a presidência do
Banco do Brasil, em fazer um retrospecto da diretorla anterior, focalizando
o nome de Nestor Jost - que foi, sem
favor, um dos maiores presidentes que
já passaram por aquela Casa e que soube cercar-se de um grupo de companheiros dedicados, que multo o ajudaram no honroso, porém pesado, encargo
de dirigir o maior e mais importante
estabelecimento de crédito do País. Entre estes nomes, cita. V. Ex.a o de Camilo
Calaza.ns, Diretor para. o setor NorteNordeste, cujo trabalho acompanhei,
cujo dinamismo me impressionou por vêlo sempre em atividade, organizando e
Instalando nova agência do Banco do
Brasil no Nordeste e no Norte do País.
A Bahla multo se beneficiou do seu trabalho, porque novas e Importantes agências se multiplicaram pelo ln terlor do
Estado.
Não quero esquecer o nome de Ademon Ganem, que, à frente da Dlretorla
do Pessoal, mostrou-se um administrador atualizado, não apenas não se deixando ficar absorvido por anotações de
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que planeJou e que vai ser construído
nesta cidade.
o Dr. Angelo de Sá- pelas"raízes que
o prendem a uma importante familla
baiana, tendo, inclusive, um tio-avô, se
não me falha a memória, e um tio também desempenhando o mesmo c.a.rgo à
frente do Banco do Brasil -, tem ele
a experiência aurida dentro também de
um estabelecimento de crédito dos mais
Importantes e mais conceituados do Pais,
que é o Banco Econõmico da Bahia, o
que, portanto, lhe facilitará sobremodo
o trabalho; não entra como neófito para tratar de assuntos de tal magnitude.
E à frente dos cargos que exerceu no
Estado, na extraordinária administração de Luiz Vianna Filho, Angelo de Sá
se mostrou o mesmo homem equlllbrado, trabalhador, inteligente e de visão.
Congratulemo-nos, portanto, com o
Sr. Presidente da República pela escolha que fez, na certeza de que, se o
Banco do Brasil tem ajudado a fazer o Brasil crescer, é também verdade
que o Brasil tem crescido com o Banco
do Brasil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
muito grato ao eminente Senador Antônio Carlos pelo aparte que deu ao meu
pronunciamento, com o seu valioso testemunho do que o Banco do Brasil fez
no seu Estado através do Dr. Nestor
Jost e do Coronel Walter Peracchl Barcellos. Sou muito grato, também, pela
solldarledade que aqui deu às palavras
que pronunciei referentes ao grande direter que foi Camllo Calazans Magalhães.
Igualmente sou multo grato ao eminente Senador Heitor Dias, que, através
da sua palavra eloqüente, velo trazer um
depoimento Importante do multo que o
Banco do Brasil fez na gestão Nestor
Jost, por intermédio do grande d!retor
do Banco do Brasil Camilo Calazans
Magalhães, nas terras da Bah1a e a extraordinária obra que vem realizando no
Banco do Brasil o seu Ilustre conterrâneo, o Dlretor do Pessoal, professor Ademon Ganem.
O Sr. Wilson Campos - V. Ex.n me
permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Ouço
V. Ex.a com multa honra.

O Sr. Wilson Campos - Senador Leurival Baptista, na hora em que V. Ex.n,
da tribuna desta Casa, homenageia Nestor Jost e Camilo Calazans pelo muito
que fizeram pelo Brasil no Banco do
Brasil - Nestor Jost, como já foi dito,
foi um dos melhores e maiores presidentes do banco, como também o foi
Camilo Calazans como Dlretor da 2.a
Região, em que se localiza o meu Estado, e na semana passada louvei, daqui
desta tribuna, a atuação de ambos -,
queremos juntar este nossa pronunciamento ao de V. Ex.n, mais uma vez reverenciando aqueles que, realmente,
grandes serviços prestaram à Pátria nas
suas posições.
E na oportunidade em que V. Ex.n diz,
multo bem, que foi convocado um homem da Bahla, também banqueiro ou
bancário, Angelo Calmon de Sá, quero
salientar que aqueles que o conheceram
no· governo de Lulz Vlanna Filho, ultimamente dirigindo o Banco Econômlco
da Bahia, como seu Diretor-Superintendente, podem ter certeza - como nós
e V. Ex.a e aqueles que me antecederam
- da grande administração que Angelo
Calmon de Sá poderá fazer no Banco
do Brasil em benefício da comunidade
brasileira.
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No momento em que V. Ex.a se refere
a Camilo Ca!azans, todos nós que o conhecemos e vimos o seu trabalho juntamos as nossas palavras as de V. Ex.n
em tudo aqul1o que possa ser de exaltação à atuação de Camilo Calazans no
Banco do Brasil.
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E como V. Ex.a diz hoje da presença
de Angelo Calmon de Sã no Banco do
Brasil nós de Pernambuco também vimos que para substituir Camilo Calazans foi convocad·o um paraibano-pernambucano, nascido na Paraíba, mas vivendo todo o seu tempo em Pernambuco,
que foi um dos colaboradores da SUDENE, funcionário do Banco do Brasil, Presidente do Banco do Estado de Pernambuco e também diretor do Banco Comércio e Indústria. Refiro-me ao substituto de Camilo Calazans, o economista
José Aristófanes Pereira, que também
foi convocado pelo Presidente do Banco
do Brasll, justamente Angelo de Sá, que
V. Ex.n conhece multo bem e que, tenho
certeza, dará também multo pelo desenvolvimento do banco, ajudando a nossa
região.
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de hoje, a esses eminentes brasileiros.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
muito grato a V. Ex.'\ eminente Senador Wilson Campos, por este aparte com
que honra o meu pronunciamento, e pelas palavras aqui proferidas referentes
a Camilo Calazans, a Nestor Jost, a Angelo Calmon de Sá e a José Aristófanes
Pereira.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
muito prazer, eminente Senador Paulo
Guerra.
O Sr. Paulo Guerra- Registra V. Ex.a,
coni muita oportunidade, a magnífica
atuação de Nestor Jost e Camilo Calazans à frente, respectivamente, da presidência do Banco do Bras!l e da 2. 8 Região. Podemos resumir numa só frase:
jamais alguém fez tanto em período
relativamente curto pelo nosso desenvolvimento como o fizeram essas duas eminentes figuras da vida públ!ca brasileira. Ressalto ainda, nesta oportunidade,
o trabalho da magnífica equipe que, ao
lado do Presidente do Banco do Brasil,
tanto realizou pelo desenvolvimento do
nosso Pais. Desejo manifestar também a
esperança de que os Drs. Angelo Calmon
de Sá e Aristófanes Pereira, em boa hora
convocados .para substituí-los, representem, pelas suas qual!dades de homens
públ!cos e de administradores já comprovados em postos como Secretário do
Governo Lulz Vianna e Presidente do
Banco da Bahia, ou como dl.retor do Departamento Industrial da SUDENE ou
Presidente do Banco do Estado de Pernaanbuco, a continuidade do trabalho
realizado pelos nossos homenageados,
Nestor Jost e Camllo Calazans.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, eminente Senador Paulo Guerra, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pelo que aqui acaba de dizer,
referente a esses dois grandes bras!le!ros que multo fizeram pela nossa Pátria.
O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com
muito prazer eminente Senador José
Lindoso.
O Sr. José Lindoso- V. Ex.a vai permitir que eu ingresse no seu discurso

para fazer um ato de justiça, também
na mesma dimensão com que V. Ex.a se
propõe ao registrar com louvores a atuação do Presidente do Banco do Brasil,
do Presidente do Banco do Nesdeste do
Brasil e do diretor da Banco do Brasil
para a região norte-nordeste.
Eu desejaria registrar, em nome da
Amazônia - e o faço com tranqilll!dade
-, a atuação magnifica do diretor da 1.a
Região, Os!el Carneiro. Já que V. Ex.a
tributa homenagens a figuras exponenciais da diretoria que termina o seu
mandato, acredito que não é impertinência dar esta palavra de proclamação de
mérito, de reconhecimento a um homem
que, vindo da empresa, conhecendo a
Amazônia, projetou o Banco do Brasil de
um modo singular na grande região setentrional brasileira, racionalizando a
atuação do banco, superando as necessidades de crédito no atendimento das aspirações desenvolv!mentistas, em que o
Banco do Brasil foi instrumento da Revolução, vem sendo e continuará, por
certo, a sê-lo.
E tributo esta homenagem com um
sentido singular, em que se mistura a
justiça à amizade e à admiração, porque
nós, da Amazônia, como os Senhores, do
Nordeste, vamos sentir saudades da atuação brilhante de Camilo Calazans. Vamos
ter saudades da atuação eficiente, brilhante, justa, dinâmica, desdobrada em
todos os sentidos para servir o grande
Norte, de Osiel Carneiro. Ele ficará na
história do Banco do Brasil como um dos
grandes diretores da região No·rte. Tenho
certeza absoluta de que no Banco do
Brasil, como diretor, ele honrou a equipe presidida por Nestor Jost.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
muito grato a V. Ex. 8 , eminente Senador
José Lindoso, por este aparte com que
também honra o meu pronunciamento.
Acho que faz muito bem V. Ex.a em aqui
dizer do trabalho reallzado naquele grande estabelecimento de crédito pelo seu
conterrâneo, por este homem que trabalhou, que tudo fez pela sua região, onde
realizou um grande trabalho, o d!retor
Osiel Carneiro.
Falávamos, Sr. Presidente, da atuação
do Dr. Angelo Calmon de Sá no governo
baiano. Foi agora convocado pelo eminente Presidente Ernesto Geisel, através
do Ministro Mârio Henrique S!monsen,
para a presidência do Banco do Brasil.
Representou o Brasll como membro de
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-466diversas delegações do nosso governo ao
exterior, prestando relevantes serviços à
economia nacional. O conhecimento que
dele temos nos dá a convicção. de que o
Chefe do Governo encontrou o homem
certo para o posto e, sobretudo, capaz d~
ali substituir o Dr. Nestor Jost, que sera
candidato da ARENA ao Senado pelo Rio
Grande do Sul.
Antes de concluir, Sr. Presidente, devo
expressar minha satisfação pela escolha
do Dr. José Aristófanes Pereira para substituir o Dr. Camilo Calazans, empossado ontem pela manhã, na diretoria do
Banco do Brasil para a região Nordeste.
Trata-se de um competente funcionário
do Banco do Brasil, onde ingressou, por
concurso, em 1951. Em 1962, foi posto à
disposição da SUDENE, onde dirigiu o
Departamento de Industrialização, de
1964 a 1967, colaborando na elaboração e
execução do 2.0 e 3.0 Planos Diretores daquele organismo. Foi diretor de vários
bancos e empreDas, um dos funcionários
da Associação Brasileira de Bancos de
Desenvolvimento, da qual foi Vice-Presidente. Experimentado e tendo sempre se
destacado nos diversos IJQstos que ocupou,
José Aristófanes Pereira é conhecedor
dos problemas do Nordeste, aos quais está
habituado, sendo, inclusive, autor de vários trabalhos publicados na imprensa
nacional e em separatas sobre questões
daquela região. Vemos, assim, que se
procurou dar ao Dr. Camilo Calazans substituto capaz de prosseguir em sua notável obra em benefício do Nordeste, o
que constitui razão para tranqüilidade
daquela região.
Concluindo, Sr. Presidente, peço vênia
para incorporar a este meu discurso a
h<mrosíssima carta que recebi do Dr. Camilo Calazans, na qual aquele ilustre
brasileiro mais uma vez revela sua grande dedicação à região nordestina.
A carta está vazada nos seguintes termos:
"Brasília, 15 de março de 1974.
Caro Senador Lourlval Baptista:
Ao deixar o exercício do honroso cargo de Diretor do Banco do Brasil,
apraz-me vir expressar meus sinceros agradecimentos ao ilustre Senador pelo inestimável apoio que sempre me prestou no período em que estive à frente das Carteiras de Crédito
Geral e de Crédito Rural deste estabelecimento para a região Nordeste,
de dezembro de 1969 a esta data.

Aproveito o ensejo para enviar-lhe o
anexo relatório em que é dada uma
síntese da nossa atuação na área,
por onde se vê que o Banco do Brasil carreou para o Nordeste, nos três
úl tlmos exercícios, recursos líquidos
(aumento das aplicações menos aumento dos depósitos) da ordem de
Cr$ 4,2 bilhões, ultrapassando em
cerca de Cr$ 1,5 bilhões o total dos
incentivos fiscais dos "artigos 34/18"
canalizados para a área da SUDENE,
em Igual período.
Assim, usando da vantagem de ser
um banco integrado e de dimensão
nacional, e cumprindo as diretrizes
traçadas pelo Governo Federal, desempenhou o Banco do Brasil papel
de relevo na execução de IJQlítlca
orientada no sentido da correção dos
desníveis de renda regionais.
Espero em Deus poder continuar emprestando a parcela de minha modesta. colaboração ao nosso querido
Nordeste, ainda que em funções não
ligadllS predominantemente à região,
contando sempre com a indispensável elaboração do amigo, cuja amizade muito prezo.
Abraços - Camíllo Calazans de
Magalhães."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex. 8 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA - Desisto
da palavra, Sr. Presidente, em favor do
nobre Senador Danton Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Por cessão do nobre Senador Adalberto
Sena, concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, há alguns dias transcorreu uma
data de suma importância para a imprensa brasileira, que foi a do bicentenário do nascimento de Hipólito José da
Costa, o patriarca do nosso jornalismo.
Hipólito José da Costa, como todos sabem, foi o fundador do Correio Braziliense, editado em Londres, dadas as dlflcul-
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explicava por que o seu jornal saía no es-.
trangelro- desejaria que ele pudesse ser
publicado na sua Pátria, onde já imperassem aqueles princípios que informavam a civilização política da época.
Quem era Hipólito José da Costa? Nasceu na Colônia do Sacramento, ao tempo
em que esta era uma concessão portuguesa. Logo depois de seu nascimento, com
a Invasão dos espanhóis, sua familla se
transferiu para o Rio Grande do Sul, e
não tardou que seu pai o enviasse à Europa, precisamente a Coimbra, onde fez
seus estudos superiores. Hipólito José da
Costa estudou e se graduou na Faculdade de Matemática e Filosofia e também
na de Direito. A Faculdade de Matemática e Filosofia, como todos sabem, ainda
sob a influência dos estatutos pombalinos, não ensinava absolutamente a formar filósofos. o que e1:1 fazia, realmente,
era ensinar ciências de um modo geral.
Agricultura, Zoologia, Mineralogia, Metalurgia, Física e Química, tudo isso entrou
no currículo que o nosso Hipólito José da
Costa perlustrou, até que deixasse os bancos escolares.
Ainda multo novo, recém-formado, era
já enviado pelo Governo da metrópole
pllira o estrangeiro a fim de fazer estudas, pesquisas que interessavam profundamente ao adiantamento, ao progresso
da agricultura na Europa e na América.
Nos Estados Unidos, Hipólito estudou e
deixou uma monografia muito interessante sobre o assunto, "A Cultura do Tabaco", e, no México, estudou a cultura da
cochinilha. Na realidade, o que ele fazia
era preocupar-se com o futuro agrícola
do seu País; procurava dedicar-se justamente a estudos e pesquisas que interessassem à vida brasileira, ao desenvolvimento da nossa terra, exatamente como
fazia o grande José Bonifácio, Patriarca
da n?ssa Independência e que aqui chegou Já com renome de grande sábio europeu. Na verdade, os brasileiros que foram mandados estudar em países da Europa e da América, egressos dos bancos
de Coimbra, jamais esqueceram o seu
País. Desde cedo, Hipólito José da costa
ingressou na Maçonaria portuguesa; teve
a honra de ser perseguido pelo famoso
chefe de polícia do Reino, que se chamou
Pina Manique. Esse chefe de polícia tornpu-se famoso exatamente pela perseguiçao aos maçons, que ele considerava elementos revolucionários capazes de criar
graves problemas para a estabilidade da

monarquia absoluta em Portugal. Suas
instruções aos agentes pa.ra que devassassem todos os supostos antros de subversão eram sempre estas: toda vez que
encontrarem alguém de calça xadrezinho, de jaqueta azul e de chapéu alto e
de fivela, pau nele, porque é pedreiro-livre.
De maneira que o nosso jornalista que ainda não o era evidentemente, mas
se tomou famoso por tal no Brasil desde o primeiro momento começou a sofrer perseguições de toda ordem e teve
também o privilégio de ser o último maçam preso nos cárceres da maçonaria em
Lisboa. Desses cárceres conseguiu fugir e
foi para a Inglaterra, onde chegou em
1805, e lá, três anos depois, fundava o
Correio Braziliense.
Quanto ao programa dessa publicação,
nós poderíamos resumi-lo através de uma
rápida citação que data de 1811:
"Ninguém deseja mais do que as reformas úteis, mas ninguém aborrece
mais que nós sejam essas reformas
feitas pelo povo. Desejamos ·reformas feitas pelo Governo, e urgimos
que o Governo as deve fazer enquanto é tempo, para que se evitem
sejam feitas pelo povo."
ora, Sr. Presidente, isso que poderia
ser considerado antidemocrático, por excelência, realmente o era, num tempo em
que a palavra democracia tinha conotação subversiva. Mas devemos lembrar
que o Príncipe Regente D. Pedro I, inspirado exatamente neste pensamento,
declarou, pouco depois, quando já se desenhava a posstb1lldade de converter-se
o Brasil numa nação independente:
"Tudo para o povo, nada pelo povo."
E o nosso Antônio Carlos, não .aquele
da Constituinte de 1823, mas o Presidente
Antônio Carlos, de Minas, fundador da
Aliança Liberal, também dizia:
"Façamos a revolução antes que o
povo a faça."
Na realidade, esse é o pensamento conservador. Todos aqueles que se acham no
governo têm a pretensão de prever o que
vai acontecer dentro de alguns anos, num
futuro próximo, e previnir-se contra as
crises que advirão.
Barbosa Lima Sobrinho diz, em artigo
sobre a efeméride, alguns dias atrás:
"0 Brasil possui duas figuras que não
podem deixar de estar presentes
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Américas. Uma é, decerto, Hipólito
José da Costa, com a defesa ininterrupta da causa da emancipação, no
seu mensário londrino. A outra é
Abreu e Lima, que foi realmente um
general de Bolívar ( ... l
No processo da independência do
Brasil, o Correio Braziliense se inclui
entre os pioneiros."
Hipólito vem sendo, na verdade, o
grande esquecido, Sr. Presidente, na teoria de grandes vultos da Independência
nacional, talvez pela circunstância de
ter vivido e atuado no estrangeiro, onde
se radicou, sem ter tido tempo de participar das lutas cívicas ou politico-partidárias internas que se seguiram à Independência.
Vamos agora conhecer, rapidamente,
um pouco de sua obra, construída por
ele só, esse obreiro solitário e tenaz, que
erigiu esse monumento que é a coleção
de sua revista editada no exilio. Nosso
eminente Colega, mestre Barbosa Lima
Sobrinho entregou, há meses, à Associação Brasileira de Imprensa os originais
de uma antologia de artigos do primeiro
jornalista brasileiro.
O que se deveria fazer, ao ensejo do
Sesquicentenário, seria promover a reprodução fac-similar dos 29 volumes da
coleção, o que, pelo vulto da iniciativa,
só o Governo Federal poderia promover.
Tenho a impressão de que, por um cochilo, entre os festejos que, com grandes
dispêndios, se fizeram do Sesquicentenárlo, foi olvidada essa homenagem àquele
que foi um dos grandes antecipadores do
Brasil independente.
Não esqueça agora o Governo revolucionário que tem uma séria dívida com o
jornalismo brasllelro.
Afinal de contas, a Revolução foi madrasta com a imprensa. Seus promotores
dela precisaram para conquistar o apoio
da opinião, sobretudo a adesão decisiva
da classe média, e alcançar seus objetivos, mas, logo que estes foram atingidos
relegaram-na a um papel ancllar. Fi~
zeram dela um Instrumento de dominação politica e impediram, entretanto, que
ela exercesse o seu papel de porta-voz da
opinião pública.
O Marechal Castello Branco reconheceu a !Inportância do papel da imprensa
na mobilização da opinião pública para

a Revolução e tudo fez para não submetê-la a um regime de censura.
O Marechal Costa e Sllva teceu um
hino à liberdade de imprensa quando
compareceu à ABI, durante minha presidência, em 1969. Mas o seu primeiro
Ministro da Justiça não pensava como
ele e tratou de cercear, desde logo, a
primeira das liberdades.
O General Médicl tinha um Ministro
da Justiça que jamais foi simpático à liberdade de imprensa, tendo mantido e
aperfeiçoado os instrumentos de compressão.

I
I

Se remontarmos às origens do movimento de 64 e avaliarmos sem paixão, na
exata medida, a contribuição dos grandes
jornais ao seu triunfo, verificaremos o
quanto a Revolução está devendo à imprensa brasileira.
Chegou a hora de pagar a divida. o
Governo Geisel, nascido em berço de esperanças, cercado da benévola expectativa de todos, dará, sem dúvida, o passo
decisivo para a normalidade, não permitindo que a censura prévia se converta
num procedimento de rotina.
:S:, pelo menos, o que espera o MDB.
(Muito bem! Palmas.)!

O SR. PRESIDENTE (l'aulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELViDIO NUNES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não faz muito
tempo, o Senador Nelson Carneiro, Ilustre representante da Guanabara. no Senado Federal, apresentou projeto de lei
com o objetlvo de alterar, substancialmente, os prazos de deslncompatlblllzação dos governadores e secretários de
Estado, na hipótese de desejarem, nos
futuros pleitos eleitorais, participação
nas representações federais dos respectivos Estados, nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional.
A proposição assentou no pressuposto
de que a qualidade de técnico teria constituído o principal móvel da escolha dos
atuais governadores. E ajuntou: num
pais em que o número de técnicos é pequeno, mas grande o de politlcos, não se
pode dispensar até o último dia do mandato, o trabalho que sabem, podem e
devem realizar.
Evidente que não concordo com os propósitos, muito menos com as motivações
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-469do projeto, que para mim, entre outras
conotações negativas, estabeleceria indispensável discriminação.
·

especializados, ao que busca as origens
e extrai conclusões dos fenômenos físicos e sociais, no campo de sua atuação.

Entendo que o político e <J técnico se
completam, cada qual desenvolvendo atividades próprias, mas convergentes. E
não é raro conviverem, em pleno e produtivo trabalho, sobretudo no Congresso
Nacional, o técnico e o politico, e, às
vezes, o técnico político.

Pela própria natureza do conhecimento e das ativldades que diuturnamente
desenvolve, porém, estou em que o estadista guarda relação mais intima com
o político do que com o técnico, isto é,
provém mais da primeira do que da última categoria.
Os exemplos cobrem toda a geografia
politica do Brasil. Refiro apenas um, pela
gritante atualidade.

Afinal de contas, arte ou ciência, ou
ambas as coisas, a política persegue os
mesmos objetivos que a tecnologia prorura alcançar. O que varia é o tamanho
do enfoque. O técnico, mormente. no
atual estágio de especialização, desce às
causas, extrai dos fatos todos as conseqüências possíveis e, em resultados, oferece alternativas à solução dos problemas. É o conhecimento específico, particular.

o político, porém, é o homem das
decisões, de visão ampla e global dos
fenômenos, nas múltiplas esferas em que
são identificados.
Milton Campos - e o Senador Eurico
Rezende já o repetiu várias vezes -, em
síntese lapidar, afirmou: o técnico tem
o saber; o político tem a sabedoria.
Reconheço que não é fácil a transmutação do eminente técnico em militante
político, e vice-versa. Questão de formação, de hábitos, de propensão, de
pendor, de ofício.
De outra parte, cumpre não esquecer,
da mesma maneira que existem os bons
e os maus políticos, os que servem e os
que apenas desejam ser servidos, os que
dão sem receber e os que procuram subordinar aos seus interesses particulares, ou grupais, os da coletividade; também são encontradiços os pseudotécnicos,
os de deficiente formação científica, ou
que, o sendo, na verdadeira acepção da
palavra, deliberam, por razões fáceis de
justificar e por motivos que não vale
perquirir, respectivamente, fazer incursão permanente na área politica
como se velhos e contorcionistas políticos fossem.
Exalto a figura do político, do homem
público dlligen te, do que vive para os
seus semelhantes, do que leva ao paroxismo o desejo de ser útil à comunidade.
Igualmente, não regateio aplausos ao
técnico, ao portador de conhecimentos

Foi com ótlca abrangente das necessidades do País, e antevlsão das potencialidades de áreas até então marginalizadas que o Presidente Castello Branco,
contrariando pareceres de técnicos e de
assessores, decidiu a construção da usina
hidrelétrlca de Boa Esperança, no rio
Parnaíba.
Empreendimento, no tempo e no espaço, glganteco, a energia produzida,
após a. descoberta e Identificação das
imensas j azlda.s ferríferas da serra dos
Carajás, será, entre múltiplas aplicações,
o grande suporte do pólo siderúrgico nacional de São Luís, no Maranhão.
Daí, a razão por que multo se deve à
sensibilidade do estadista, à predominação do autêntico chefe de Estado, em
uma palavra, ao Presidente Castello
Branco, a. decisão, recentemente aprovada. pelo patriotismo do ex-Presidente
Garrastazu Médlcl, de construção da
usina siderúrgica. ma.ranhense.
Vale repetir, com o editorialista de O
Imparcial (5 de agosto de 1973), que "os
projetas de hoje só se tornaram possíveis
e os estudos de viabllldade econômica
resultam favoráveis porque, paradoxalmente, foi construída. uma usina hidrelétrlca onde tal viabilidade surgia, à época,
como negativa".
E conclui: "A visão do estadista é, freqüentemente, mais válida. e mais útil que
a fria apreciação do técnico".
Insisto, e não é de hoje que assim
penso, em que se Integram, em que .se
ajustam e se completam, nas esferas
próprias de atividades, a contribuição do
político e a do técnico, com o ob:~ttvo
da crescente aceleração do processo de
desenvolvimento nacional.
O perigo reside, exatamente, na predominância, na supervalorização da. ta-

-470refa do técnico em detrimento do desempenho do político, sobretudo numa
época em que aquele, por razões compreensíveis, empolga com os resultados
práticos e !mediatos que oferece, enquanto este, por motivos que todos conhecem,
sofre toda espécie de deformação.
Asslm, ao verdadeiro homem público
facilmente identificável, deve caber aó
lado do autêntico técnico, destacado'papel na vida nacional.
Ao técnico reserva-se a missão de estudar, pesquisar, comparar resultados e
oferecer .soluções viáveis, ·enquanto ao
político, encarada a política como atividade dinâmica, cumpre fazer opções,
sempre preocupado em identificar as que
mais se afinem aos legítimos anseios
da coletividade.
Releva notar, ainda, que, se idênticos
perigos residem na subestimação e na
superestlmação de atlvidades que antes
~e. colidirem, ?evem completar-se: o pohtlCO, pela proprla natureza, pela vivência e pela universalidade das relações
que pratica, conduz "elementos de transcendente espiritualidade," !ncont!dos no
"visível das realizações materiais".
Evidente que não estou cogitando de
situações particulares, que não estou pretendendo fazer a adequação de idéias a
fatos porventura verificáveis que não
alimento propósitos divislonlstas. Apenas, procuro fazer abordagens sobre um
tema vasto, mas lnquestlonalmente apaixonante.
Fal·o como simples observador, mas
também com um lastro de experiência
acumulado na prática de quase vinte
anos de ativldade pública, embora consideradas, por importantes, as limitações
espaciais.
Ao analista menos avisado, entretanto
da complexa realidade nacional saltá
despida de dúvida a certeza de que alguns técn!CQS, ou falsos técnicos ou improvisados técnicos, por motlvaÍ;ões diversas mas convergentes quando se dispõem a incursões na área política o fazem, de um modo geral, com apetite lncomum. Invadem-na de corpo inteiro, de
maneira total, deslembrados de que as
missões dos técnicos e dos políticos têm
fins comuns, objetlvos Inteiramente coincidentes, .subordinados aos mesmos princípios éticos.
O Sr. Vasconcelos Torres - v. Ex."
me permite um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES - Com todo
prazer, Senador.

I

O Sr. Vasconcelos Torres - Seu discurso aborda uma tese, e eu poderia dizer "qualquer semelhança seria mera
coincidência". V. Ex.a. está falando, declarou bem, o compreendi, impessoalmente, por isso atrevo-me a dar um
aparte para dizer o seguinte: que esses
técnicos, que se Intrometeram na politica.! devem ser absorvidos por nós, pela
razao de que foram Investidos na governança dos Estados - aqui particularizo
o caso -, ou em outras funções por um
comando superior ao qual nós da
Aliança Renovadora Nacional, damos um
indispensável lastro. Na escolha dos governadores, por exemplo, esses técnicos
foram buscados em seus gabinetes de
trabalho.
V. Ex. a bem sabe, brilhante que é, e faz
um estudo multo formoso, que a politica
é efetl.vamente sedutora. Um governador
num palácio, por muito frio que seja,
por multo infenso que possa ser a atividade politica, que é a mais humana de
todas, chega um momento em que se vê
enredado na teia dos acontecimentos, de
interesses e de solicitações, e não há
coisa mais gostosa. Quando o governador
tem o bom senso e se insola, ele é o técnico, mas aí é um desastre tremendo.

I
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Mas a política não é um privilégio daqueles que a exercem com um mandato
legislativo, Deputado ou Senador A
politica está entranhada no sangue de
muitos desses técnicos. Muitos politicas
- V. Ex.a sabe, e há coleções de casos
por esses brasis a fora - chegam ao governo e esquecem da classe, se transformam em magistrados. Outros são técnicos e, com essa pe·rspicácia e com o sangue a vibrar nas veias, se revelam políticos excelentes.
Foi só uma contribuição, pois vejo que
V. Ex." está fazendo um estudo, se bem
que - pode ser que me engane - se
houvesse um código de endereçaménto
postal politico", era capaz de dizer aonde
está chegando o discurso de V. Ex.a

ii

O SR. BELViDIO NUNES - Ilustre
Senador Vasconcelos Torres, V. Ex.a tem
um poder que infelizmente não tenho
tem uma qualidade que a mim me fa~
Ieee: é exatamente o de adivinhar embora a última afirmação feita por V. Ex. a
colida com a inicialmente formulada, de
elogio, marcado sobretudo pela impes-
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-471soalidade do meu pronunciamento. Muito obrigado a V. Ex.a
·
ocorre que, algumas vezes, esses técnicos chegam mesmo a exumar e aplicar processos suspeitos e condenáveis, a
actotarem meios de aliciamento já banidos da vida pública, a praticarem proselltlsmo na base do favorecimento pessoal, a perfilharem normas de conduta
que a moral repele e vergasta.
Falo em tese, mas registro uma tendência, felizmente ainda tênue, de tamanho reduzido, de proporções limitadas, que se observa nos dias que passam.
É necessário que a própria classe politica, pois, com tradição de trabalho e
com profundas raízes nos âmbitos nacional, estadual e municipal, com inequívoca responsab1lidade na condução
dos negócios públicos. oponha resistência a tais investidas, com o que estará
prestando inestimável serviÇo à Revolução.
A vida politica, que se traduz no constante servir, se engrandece com a admissão dos bolls e dos capazes. Mas se
avilta com o ingresso daqueles que, técnicos ou não, dela fizeram, fazem ou
pretendem fazer Instrumento para a satisfação de vaidades e ambições desmedidas, sobretudo quando geradas e alimentadas no suborno e na corrupção.

As palavras até agora proferidas, os
conceitos externados, o enfoque que me
pernlito e defendo, repito, não têm endereço certo, não visam atingir pessoas.
Servirão, entretanto, de apoio a diferentes temas que abordarei, no decorrer da
presente Sessão Legislativa, da tribuna
do Senado Federal. Prestam-se e socorrem subsldlarlamente, ainda, aos que,
observadores atentos ou exegetas da vida nacional, preocupam-se com a avaUação dos resultados das administrações
estaduais nos últimos três anos, em que
politlc·os e técnicos foram convocados
pelo eminente Presidente Emílio Garrastazu Médlcl para dirigir as unidades federadas.
O que fizeram de positivo, o que empreenderam em termos de suporte para
o desenvolvimento real e global cabe aos
ln teressados analisar.
De minha parte, interessam-me particularmente os se:tores que guardam

Intimidade com as atlvldades geradoras
do desenvolvimento, que lhe servem de
apoio e suporte, e que em prazos curto,
médio e longo possam contribuir, validamente para incrementar a economia,
certo e recerto que os Estados não podem, pelo menos não devem, permanecer indefinidamente na inteira dependência de injeções pecuniárias do Poder Central.
Aliás cumpre explicitar, por verdadeiro qu~ o Governo Garrasta~u Médlcl,
dÚetamente ou através de transferências no cumprimento de programas naclon'als ou por meio de aval a empréstimos internacionais, até mesmo a fundo perdido, proporcionou valiosíssima
ajuda ás administrações .estaduais. Fêlo sabem todos, movido pelo desejo de
f·o'rtalecer as ec·onomlas débeis, com o
louvável propósito de amparar situações
criticas, de oferecer condições para minimização de seculares contrastes, sem
falar nos programas que instituiu, para
o fortalecimento das âreas mais carentes.
As várias providências que autorizou,
entretanto, objetivaram subsidiar ou
propiciar a implantação de ativldades
reprodutivas, de rentabilidade assegurada, ainda que reflexa, sem o que, ao revés do crescimento buscado, constituirl!im novas fontes de frustrações.
É bem verdade que, na prática, multa
vez a realidade não corresponde aos fins
legitimamente perseguidos. Mas, quando
tal ocorre, vale fixar a responsabilidade;
a culpa apurável hâ de ser creditada,
por inteiro, ao incumbido da execu'ião
do encargo, jamais ao que, por razoes
de Estado, o delegou.
É com esta ótlca que, oportunamente,
e sem Intuito polêmlco, farei apreciações, focalizarei temas que me parecem
fundamentais, de modo particular ao
desenvolvimento do Nordeste, região a
que estou umblllcalmente vinculado. E
no Nordeste, como é claro, não poderei
esquecer o Estado cuja representação
compartilho nesta Casa -o Pia ui. (Mui-

to

bem! Palmas.)

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Petrônlo Portella - Luis de Barros - Jessé Freire - Domíclo Gondim - Ruy Carneiro - Paulo Guerr.a - Teotônlo Vilela - Leandro

-472Maciel - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema Carvalho Pinto - Fra.;1co Montoro
- Accloly Filho - Mattos Leão Celso Ramos - Guldo Mondln Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Flávio Brltto. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Clodomlr Milet. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Findo o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 18, de 1974, de autoria do Senador Vasconcelos Torres,
requerendo transcrição nos Anais do
Senado Federal do discurso proferido pelo Ex.mo Sr. Almirante Adalberto de Barros Nunes, em 7 de
março de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO PROFERIDO PELO EX.M 0 SENHOR
ALMIRANTE ADALBERTO DE BARROS
NUNES, EM 7 DE MARÇO DE 1974, QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
N. 0 18/74, DE AUTORIA DO SENHOR SENADOR VASCONCELOS TORRES.
Srs. Almirantes, Srs. Oficiais; Minhas
Senhoras, Meus Senhores; Meus Amigos:
Permite-me o desígnio de Deus despedir-me duplamente da Marinha: corno
Ministro e como oficial.

Como Ministro, após ter servido mais
de 4 anos sob o comando supremo do
Presidente Médicl, que me honrou com
o cargo que passo às mãos de S. Ex.a o
Almirante-de-Esquadra Geraldo Azevedo Henn!ng.
Como oficial, após ter servido a Marinha por mais de clnqüenta anos.
Por quaisquer das razões, seria difícil traduzir em palavras os sentimentos
que me comovem. Por ambas, é impossível!
O tempo galopa sobre as gerações, e
não se! se rne lembro agora dos primeiros amigos, dos quais muitos já se foram, ou se me dirijo aos asplr.antes, fuzileiros, grumetes e operários recém-admitidos.
O tempo corre sobre a vida, e não sei
se devo falar aos colegas Almirantes ou
aos marinheiros de todos os quadrantes
do Brasil grande.
Se, porém, buscar aquela flor:ação de
esperança, aquele despertar da fé, aquele alvoroço de amor, certamente hei de
encontrar na figura do tenente a imagem que já vai ficando distante.
Por isso, despedindo-me da Marinha
e de todos, despeço-me de você, tenente.
Que você, ern cada dia de sua carreira, creia nas coisas que faz e ame as
coisas nas quais crê. Assim fiz minha
primeira continência no Colégio Mll1tar,
assim vivi os .agradáveis anos de Escola
Naval, assim vivi nas praças d'armas de
bordo, assim recebi os maiores galardões.
Que você, em cada atitude, seja um
homem disciplinado, tanto na obediência aos superiores, como no respeito aos
subalternos, pois a Marinha está toda
estruturada na clara consciência da ordem e do respeito humano. Devo tanto
às lições dos que foram meus chefes
quanto ao zelo de quantos estiveram sob
meu comando. A ambos .agradeço pelo
que me ensinaram.
Que você, em cada faina, mantenha a
garra da persistência, a querêncla da. vitória, o ferro da vontade. Posso assegurar-lhe que não há vento que não amaine e não há mar que não se espelhe.
Mantenha sua posição firme, sem antagonismos Infrutíferos, sem desgastes
Inúteis, e a guinada será sua.
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-473Que você, em cada trabalho, procure
ser útil, Indo .além do dever cumprido.
Sempre acreditei que, se de um lado é
imprescindível a consciência tranqillla,
por outro é essencial a mente criativa,
o borbulhar de idéias novas, a arrancada para novas frentes, a permanência
dos mais vastos horizontes.
Que você, de cada companheiro, faça
um amigo. Aprendi que a maior das riquezas é a amizade, patrimônio intangível, que isenta o espírito humano de
egoísmos vaidosos e que congrega esforços para os arrebates mais fortes e exigentes.
Que você, em cada atribulação, confie
em Deus. Não foram poucos os momentos em que apenas o suporte de sua mão
me sustentou, quando a fragilidade humana era por demais manifesta.
Que você, em todas decisões, seja corajoso. Não se intimide quando tiver conhecimento claro de seu propósito e limpeza de intenção. Não há maledicência
que atinja uma atitude honesta.
Que você, em cada hora, tenha ideais
grandes. Apenas a certeza de ter razões
de bom combate dar-lhe-á maiores forças e melhores causas pelas quais lutar.
Vai chegando a hora de o velho marinheiro encerrar suas andanças e suas
falas.
Mas não quero que você sinta que caminharei triste o resto de meus dias.
Triste não! Apenas saudoso. Saudoso de
todos estes anos, de todos estes amigos,
saudoso de você.
Em você tenho a lembranç.a de milhares de marinheiros, taifeiros, fuzileiros,
sargentos e suboficiais, desde os anos de
ajudante de divisão até os dias de Ministro. A lembrança de centenas de funcionários e operários, desde os pedidos
de reparo do velho cruzador "Barroso"
até os trabalhos esforçados da Diretoria
do Pessoal Civil. A lembrança de oficiais
sem conta, colegas de bordo, de repartição, de mar, de terra, de apertos, de lazer, da Armada, fuzileiros, intendentes,
engenheiros, do corpo de saúde, do quadro auxiliar, todos me são caros no coração. A lembrança dos almirantes que
em mais de quinze anos honraram, comigo, as platinas douradas e repartiram,
também comigo, a grande respons.abili·
dade pela Marinha.

Tenho a recordação de meus professores, de meus comandantes, a quem presto minha última continência, gesto de
respeito, lealdade e agradecimento.
Tenho a imagem e o exemplo da figura de meu pai.
Esta saudade, porém, não há de doer.
Basta que vocês, a cada manhã, caminhem para bordo com os olhos vivos, o
corpo ágil, a alma alegre, a mente clara,
o coração quente.
Eu estarei revivendo em todas suas
ações, e estaremos, no futuro, juntos
ainda e sempre, construindo a Marinha
grande para um Brasil enorme.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 89, de
1973 (n. 0 1.579-B/73 na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente
da República, que dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 32 e 33, de
1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade
e, no mérito, favorável, com as
emendas que apresenta, de n.os 1
a 3-CCJ; e
- de Finanças, favorável ao projeto
e às emendas da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sobre a mesa requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 24, de 1974

Nos termos do art. 311, alínea c, do
Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei da Câmara n. 0 89, de 1973, que dispõe sobre o
Regimento de Custas da Justiça Federal,
por 24 horas.
·
Sala das Sessões, em 26 de março de
1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

De acordo com a deliberação do Plenário, a discussão da ma térla fica .adiada
por vinte e quatro horas.

-474Concedo a palavra ao nobre Senador
V!rgíllo Távora.
.'
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, quando
da discussão que fazíamos da política
econômlco-flnancelra seguida pela Revolução, máxime após 1967, na oportunidade em que afirmávamos ser o endividamento externo um dos seus pilares
maiores, sobreveio· momento a:dequado
para, respondendo a aparte do nobre representante de Alagoas, o eminente Senador Lulz Cavalc.ante, em que S. Ex.a
reclamava de dados bem divergentes
usados, de um lado, pelo Ministro Mário
Slmonsen e por nós e, de outro, aqueles
publicados pelo Banco Central - afirmarmos que essa instituição executa
uma política de controle do endividamento externo que não encontra símile
em todo o mundo ocidental. E dissemos
mais: que esse fato é reconhecido pelas
maiores autoridades financeiras de projeção internacional.
o nobre Senador Lulz Cavalcante deu
especial ênfase à divergência entre o total da dívida externa por nós .anunciado, que confere com aquele da fala do
Ministro Simonsen, ou seja, 12 bilhões,
882 milhões de dólares, e aquele outro
constante da publicação do Banco Central, o qual naquele Instante não dispúnhamos à mão e situa esaa mesma dívida em apenas 11 bilhões, 946 milhões de
dólares. Tivemos oportunidade de afirmar a S. Ex.a que o Banco Central executa uma atualização constante dessa
dívida e de todos aqueles números que
exprimem nosso endividamento externo,
as diferentes parcelas que representam
nossas exportações e Importações, os investimentos dlretos, os financiamentos
e os empréstimos.
Agora, de posse do referido documento, podemos aduzir maiores explicações
a S. Ex.a de maneira que não fique restando a menor dúvida quanto ao controle do endividamento externo de nosso
País.
A origem da divergência decorre do
fato de que o boletim do Banco Central
traz Informações - e ele é explícito
quanto a esse particular - até o mês
de setembro do ano recém-findo. Reafirmemos, então, com base na atualização
daquele dado para 31 de dezembro de
1973 - e que certamente constará da
próxima publicação do citado boletim
com alguns reajustes Inevitáveis em to-

do e qualquer controle cambial -, que
nossa dívida externa está representada
justamente pelo número aqui citado: 12
bilhões, 882 milhões de dólares.
Assim, para que não palrem dúvidas repetimos - a respeito dos dados que
trouxemos a debate, oriundos que são,
ao final da conta, da mesma fonte, permitimo-nos transcrever o tópico pertinente, à página 234 do boletim, Intitulado "VII.4- Dívida Externa- a) Política de Endividamento":
"O total da dívida externa. brasileira
alcançou, em setembro de 1973,
US$ 11.946,2 milhões, com crescimento de 25,5% em relação a dezembro de 1972, passando a representar uma proporção de 18,9% em
relação ao valor do produto Interno
bruto estimado para 1973."
Observe-se, portanto, que esses dados
são referentes ao ,ano de 1973 e ao período de janeiro a setembro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
demonstrar o cuidado. com que aquela
Instituição segue pari passu, semana por
semana, sem exagero, dia após dia, todo
o nosso movimento cambial, vamos ler
alguns dados que, se bem analisados, naturalmente, mostrarão a justeza do aqui
afirmado. Por exemplo: da publicação
em questão - relatório anual do Banco
Central, com .as atualizações provenientes de sua última revisão, Isto é, com os
números que serviram de base à nossa
fala e à do Ministro da Fazenda -, temos aquela diferença citada, acarretada
pela movimentação havida nos últimos
três meses do ano: 12 bilhões, 882 milhões de dólares; para 11 bilhões 946
milhões de dólares; tal como esclarecemos, um dado referente à movimentação
até 8etembro, outro correspondente às
transações do ano todo, até dezembro.
Resulta, portanto, uma diferença de 936
milhões de dólares, que nos forneceria
urna média mensal de 312 milhões de
dólares.
Os empréstimos compensatórios, que
em setembro figuram no boletim como
no montante de 226 milhões de dólares,
estão agora atualizados para 203 milhões
de dólares; os financiamentos de Importação, que, àquela época, atingiram 3
bilhões, 419 milhões de dólares, em dezembro já estavam na cifra de 3 bilhões,
691 milhões de dólares; os empréstimos
em moeda, que alcançavam 7 bilhões,
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-475290 milhões de dólares, em dezembro
chegariam a 7 bilhões, 954 milhões de

dólares; os empréstimos diversos, que
atingiam 271,7 milhões de dólares, fixarse-iam, em dezembro, em 265,8 milhões
de dólares.
Que país do mundo adota o perfecclonlsmo de acompanhar sua divida e suas
operações cambiais a tais extremos? Alguns países estão atrasados por mais de
ano na divulgação de informações relativas às suas transações com o exterior e
nem por isso deixam de ser considerados
como desenvolvidos. Devemos salientar,
também, que o Banco Central, quando
do Inicio de cada ano, procura publicar
o mais rapidamente possível o seu relatório anual e, quando os dados não são
deflnltlvos1 faz referêncl.a expressa ao
fato atraves de chamadas ao pé dos quadros estatísticos, Informando trataremse de "estimativas preliminares".
Dessa forma, por ex~mplo, Inicialmente foi fornecido um valor das Importações - e V. Ex.as, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, hão de estar recordardes da
mensagem presidencial, que aludia a
"pouco menos de seis bilhões de dólares" -, ,e posteriormente, diante de uma
verificação rigorosa daquelas Importações, promovida em princípios de janeiro, esse v.alor alcançava 6 bilhões e 16
milhões de dólares. Mas o Banco Central
não se contentou com isso: foi às últimas conseqüências. Hoje podemos apresentar o dado real de todas as importações brasileiras realizadas em 1970 (a
preços FOB, bem entendido) : US$ ....
6. 074 .. ooa. ooo,oo.

o mesmo raciocínio que desenvolvemos para as Importações poderíamos repetir acerca da entrada de capitais líquidos para Investimento dlreto. Pela
primeira vez na história económica do
Pais, alcançou-se o montante de 900 milhões de dólares, segundo dados preliminares. Hoje, com orgulho, podemos verificar que foi um pouco mais: 973 milhões de dólares, note-se bem em Investimentos dlretos.
Mas o rigor não pára ai. Ao apresentar os resultados obtidos em 1973, o Banco Central faz, também, as correções
adequadas nos dados apresentados no
relatório relativo a 1972 como "estimativas preliminares". Assim é o caso, por
exemplo, do valor então estimado para
as exportações: 3 bilhões, 987 milhões
de dólares; na realidade alcançamos um

pouco mais: 3 bilhões, 991 milhões de
dóliares. Como s~ pode observar, uma
pequena diferença. De igual forma, dispunha-se das seguintes informações relativas ao café: US$ 992 milhões em
grãos e US.$ 68 milhões em solúvel, o
que nos forneceria um total de US$ 1
bilhão e 60 milhões em 1972. Agora, com
a disponibilidade do dado definitivo, verificamos que a contribuição do, café em
nossa renda cambial foi em 1972 de US$
1 bilhão e 57 milhões, ou seja, um pouco
menos que a "estimativa preliminar".
Para 1973, a estimativa permitia antever
uma receita em divisas, ainda para o
café, da ordem de US$ 1 bilhão, 250 milhões; a atualização agora feita fixa esse valor em US$ 1 bilhão, 343 milhões,
obtidos pela preciosa rubiácea.
Assim, Sr. Presidente e Srs. SenadoTes,
com esses esclarecimentos adicionais, impossíveis de serem apresentados na Sessão de ontem, pois não tínhamos às mãos
os documentos necessários, pretendemos
dar cumprimento ao apelo de nossa consciência, testemunhando o nosso reconhecimento pelo excepcional trabalho da
equipe de técnicos do Banco Central e
d_!!mons~rang_o o_rigor desses dados, que
sao rea1s, nao sao manipulados; provamos que os números aqui apresentados
espelham realmente toda a verdade de
nossa situação cambial, de nosso endividamento.
Eram estas as expllcações que achávamos conveniente oferecer diante da
dúvida levantada pelo nobre representante de Ala:goas. Em Sessão próxima,
daremos seqüência à análise que vimos
fazendo do comportamento dessa politica de desenvolvimento, que tem no endividamento externo um de seus pontos
basilares, bem como de outras partes do
documento presidencial. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Sepador
Adalberto Sena. (Pausa.)
S. Ex.o. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres. (Pausa.)
S. Ex.o. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo manifestar, da tribuna do Senado, nosso jú-

-476bilo por uma Iniciativa do Setor de Juventude do· Movimento 'Democrático Brasileiro em Blumenau. ·
Os jovens que Integram o Setor de Juventude do MDB no Estado de Santa Catarina reuniram-se em memorável congresso na cidade de Blumenau para discutirem sua participação na vida pública.
Compareceram mais de trezentos jovens
das diversas cidades daquele Estado, em
que já existe, ou está em organização, o
Setor de Juventude do MDB.
Foram convidados para proferir palestras e debater com a juventude do
Estado os Deputados Laerte Vieira, Jaison Barreto e Jurandyr dei Pa.squale,
Presidente do Diretório Regional, e o
Presidente da Câmara Municipal de Blumenau.
Tivemos, também, a satisfação e a
honra de receber convite para proferir
palestra sobre problemas da juventude
e encerrar aquele memorável conclave.
A decisão, o espírito de luta daqueles
jovens Impressionou a todos. Alguns núcleos, organizados há pouco mais de três
anos, já participaram de lutas municipais em diversos municípios, como na cidade de Brusque, onde conseguiram eleger o Prefeito da cidade, um jovem de
26 anos. É um exemplo que deve ser
apontado à juventude bras!lell'a.
Não se tratou, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um conclave em que os mais
velhos fossem levar aos mais moços lições para serem aprendidas. A grande
reivindicação da juventude ali reunida foi a da sua participação atlva. Os
jovens querem - e é Isso que cabe a
nós, dirigentes partidários, proporcionar
às novas gerações - é a oportunidade
de trazer a sua contribuição.
O setor jovem dos nossos movimentos
não deve ser um departamento a seguir
instruções, a ouvir lições, a constituir
um órgão passivo e obediente.
É preciso receber a colaboração da juventude como a juventude quer dar. Eles
querem participar atlvamente, querem
apresentar seus probelmas, querem fazer
suas críticas, e em Blumenau ouvimos,
com satisfação, criticas feitas não apenas ao Governo, mas também à própria
atuação do Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex."
um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO - Ouço
com prazer V. Ex."
O Sr. José Lindoso - Certamente V.
Ex." não pode aquilatar o quanto me satisfaz a sua palavr11, neste momento,
quando relata esse movimento do MDB
em Blumenau, assinalando que a mocidade, esses 300 jovens universitários, deseja uma participação efetlva, uma participação consciente, definitiva. Eu me
alegro sobremodo porque, quando nós,
através do projeto de lei que traça normas para as eleições de 74, pretendemos
estabelecer o princípio do triplo, pensamos, realmente, nesses moços estudantes de idealismo e que desejam essa participação efetlva, essa participação decisiva, essa participação de crítica, numa
perspectiva de construção. Eu me parabenizo - não sei se V. Ex." vai concordar comigo - com o MDB, porque
nós, dentro de uma visão de grandeza,
estamos vendo, crendo e confiando em
que essa mocidade tem o direito de participar, e eis que nos cumpre outorgar os
instrumentos para essa participação.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço os parabéns que V. Ex." dirige a
essa iniciativa do MDB. Todos nós desejamos essa participação. E, lá, eu ouvi
da parte da juventude uma reivindicação, que aproveito para destacar neste
momento. ao ensejo do aparte do ilustre
Senador José Llndoso. Diz S. Ex." que o
objetivo da elevação dos candidatos ao
triplo é, precisamente, possibilitar essa
participação. Essa é intenção de S. Ex."
autor do projeto. Mas, na realidade, não
é isso o que vai, objetivamente, ocorrer,
porque, como demonstrou em recente
Sessão do Senado o nobre Lider do MDB,
Senador Amaral Peixoto, em sua intervenção, na oportunidade em que houve a
possibilidade de apresentação do triplo
de candidatos, em 1970 nenhum Partido
conseguiu completar este total, nem
mesmo chegaram ao dobro as chapas
apresentadas pelos Partidos às Assembléias Estaduais e Câmara Federal. O assunto está em discussão, mas, se queremos essa participação atlva, e não passiva, lembro uma reivindicação feita por
aqueles jovens e repetida, em seu nome,
pelo nobre Líder Laerte VIeira, recentemente, na Câmara dos Deputados.
Os governadores serão eleitos brevemente. Fala-se em eleição indireta. Pois
o MDB, que é favorável às eleições dlretas para Governador e presidente da República, abre mão dessa reivindicação,
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-471no momento, já que hã uma emenda
constitucional que estabelece eleições indiretas para governador em 1974. Mas
que essas eleições ind!retas sejam, realmente, eleições !ndiretas. E vamos permitir aos jovens que participem dessa
eleição indireta, votando, pelos menos
!ndiretamente, na eleição para governador.
É, realmente, um paradoxo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a eleição
do Governador do Estado seja feita pela
Assembléia Legislativa que se vai extinguir e que foi eleita sem esse poder, porque, quando foram eleitos os Deputados,
eles não tinham o poder de eleger governadores. Por que não eleger os governadores pela nova Assembléia?

Se quisermos a participação levada às
suas conseqüências reais, vamos pedir
aos jovens que participem, sem tirar deles o poder de participar, pelo menos indiretamente, da eleiç:- , dos governadores.

Acompanho com interesse os debates e
os noticiários em torno dos pronunciamentos do MDB. Assim, além daquela
proclamação de fundo doutrinário, que o
Senador Eurico Rezende descobriu, da
vocação revolucionária de V. Ex.a através dos seus tratados de Direito, descubro, com grande alegria, que o MDB,
já entende, a esta: altura da História,
que as eleições indiretas são democráticas, e marchamos no sentido de uma solução para aquilo que a Revolução preco- ·
niza como correspondente às necessidades do País sob o ponto de vista geográfico e cultural, no interesse do processo
de desenvolvimento, que é o estabelecimento do sistema democrático, por via
de eleições indiretas, para os cargos majoritários.

A nossa dificuldade existe tão-somente
em que se desloque o calendário por sessenta dias para que o MDB se engaje totalmente nas eleições indiretas. Este é
um ano inicial de governo, e o Presidente Ernesto Gelsel precisa palmilhar com
dentro de um sentido de seguSe estabelecermos uma emenda cons- cautela,
rança,
o
terreno da sua administração.
titucional dizendo que as eleições se rea- É certo que
nós não vamos cuidar de
lizarão não em 3 de outubro, mas, por reformas institucionais,
para que os inexemp1o, em 3 de fevereiro, pela nova teresses da Revolução não
corram risAssembléia, essa será uma eleição indi- cos. Mas é vâl!da essa contribuição
do
reta, o povo elegerá seus delegados, e MDB. É válida essa posição que o MDB
estes, o governador.
está oferecendo: de que se inaugure deo sistema de eleições inO Sr. José Lindoso- V. Ex.a me per- finitivamente
d!retas,
não
só
em nível prs!dencial comite um aparte?
mo nos níveis de Governadores estaduais,
que as eleições se desloquem no
O SR. FRANCO MONTORO - Então, desde
passe
do
- o que dará, no
teremos, realmente, dado à juventude a entender calendário
de
V.
Ex.a,
conotação
oportunidade de uma participação ativa, democrática expressiva aquela
e
apagará
de toe não apenas aproveitando os votos da dos os pecados o atual método usado.
Dou
juventude. Estaremos dando aos jovens os parabéns a V. Ex.a por essa evolução
a possib!lidade de Influir na escolha dos e congratulo-me com o Partido. de V.
futuros governadores. E nós sabemos que
pelo fato de !r ao encontro da Hiso governador ocupa uma posição-chave ·Ex.a
tória
e das necessidades politicas do
na direção dos Estados no Brasil.
País.
Ouço o aparte de V. Ex.a com prazer.
O SR. FRANCO MONTORO - Estranho
o aparte de V. Ex.a, porque fala em
O Sr. José Lindoso - Os jornais noticiaram, cvmo V. Ex.a sabe, que a Comis- progresso institucional e acena com um
são Executiva do MDB se deteve no es- regresso. Estamos discutindo apenas as
tudo do pronunciamento do Presidente eleições de 1974. V. Ex. a acha interessante
Geisel na primeira reunião do Ministério, o meu entendimento, mas o recusá para
em que S. Ex.a traçou o que eu poderia 1974: fica para a próxima eleição. Mas
chamar de - não sei se com propriedade quanto à próxima, nobre Senador, a
- a filosofia da ação do Governo neste Constituição já estabelece que em 1978
novo período, inaugural do quarto Pre- as eleições serão diretas; é o que a Conssidente da Revolução. O Presidente as- tituição determinai Ou V. Ex." acha que
segura que, superada a contestação, mar- devemos trabalhar para que as eleições
charemos para o aprimoramento do sis- se transformem em indiretas, reformantema democrático dentro da realidade do a Constituição não num sentido democrático, mas para voltar atrás?
brasileira.

-478O Sr. José Lindoso- V. Ex." me perdoe, não há por que se inflamar: a Idéia
partiu do MDB; estou simplesmente su. bllnhando.
··
O SR. FRANCO MONTORO - Não. V.
Ex.a. confunde as coisas. O MDB diz que
continua a lutar pelas eleições dlretas
para Governador, que são as estabelecidas na Constituição. Acha que em 1974,
como já está fixado que as eleições serão
indiretas, que elas sejam realmente lndiretas. O MDB não nega que possa haver uma eleição lndlreta democrática.
Nós preferimos a eleição dlreta; ma.s a
eleição indireta, para ser democrática,
para ser verdadeira, deve decorrer de
uma manifestação do povo, lndlretamente. O povo elege os seus Deputados, e os
Deputados elegem o governador. O que
propomos é Isso: que nas eleições de
1974, que serão, excepcionalmente, ind!retas - porque a regra da Constituição
é eleição dlreta -, elas se façam pela
Assembléia que vai ser eleita. E o
povo, então, vai ter a possibilidade de
eleger - se a eleição é !ndlreta, significa que o povo vai eleger !ndlretamente.
Se o governador for eleito pelas atuals
Assembléias, o povo não vai votar nem
dlreta nem lndlretamente, porque quando ele elegeu os Deputados, estes não
tinham o poder de eleger os Governadores, pois a Constituição já estabelecia
que os Governadores seriam eleitos pelo
sufrágio dlreto.
Na realidade, se mantivermos a eleição
em 3 de outubro pelas antigas Assembléias, a eleição não será nem direta ne_!ll
lndireta. Será - usemos da expressao
clara - a nomeação que talvez o Governo ou a ARENA precisem para se
manter. Mas não vamos chamar de eleição - é a escolha dos Governadores pelo Presidente da República, através de
um ato homologatório posterior ...
O Sr. José Llndoso - V. Ex." me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer.
O Sr. José Lindoso - Anoto a observação de V. Ex.", e naturalmente poderíamos, evocando o velho Aristóteles, dizer que há uma diferença de grau, porque o essencial é que V. Ex." reconhece
agora, na sua alta categoria de professor,
de pensador, que a eleição lndireta é tão
democrática quanto qualquer outra eleição. V. Ex." .está preocupado é com o
problema circunstancial de tempo.

O SR. FRANCO MONTORO - Não podemos negar a evidência!
O Sr. José Llndoso - Como não estamos predispostos a debater, no momento, o problema da reforma constitucional, anotamos a válida tese de V. Ex.",
da essenclalidade para o sistema democrático também das eleições lndiretas;
e observamos o problema circunstancial
do tempo, que Impede a V. Ex." de aplaudir as eleições de 3 de outubro, somente
não o fazendo na Guanabara, onde o
MDB é beneficiário do sistema.
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex."
citou Aristóteles. Pois é dele a doutrina
do mal menor. Não se trata, como V. Ex."
parece entender, de defesa das eleições
indiretas. Comece! por afirmar - e a nota do MDB diz isso com clareza cristalina - que o MDB luta por eleições diretas. E a Constituição estabelece eleições dlretas para Governador.
Estabelecido que em 1974 as eleições
serão indiretas ai é que se trata de um
mal menor, já que o povo não vai poder
eleger diretamente seus Governadores,
que tenha pelo menos o direito de os
eleger indiretamente. Pelo menos, V. Ex. 8
nunca ouviu de minha parte a afirmação
de que a eleição indireta é antidemocrática; há vários países que têm eleição
indireta. Eu, por exemplo, sou partidário
do regime parlamentar, e no parlamentarismo a eleição de primeiro-ministro
que é o chefe do Governo, é por via
lndlreta. Ninguém nega o caráter democrático de uma eleição desse tipo.
Achamos que a eleição no Brasil deve
ser direta. Ma.s, estabelecido que ela será,
em 1974, lndlreta, para governadores,
partindo desse fato, procuramos dar a
essa decisão um sentido democrático, Isto
é, por que fazer com que esta eleição se
realize através de uma câmara que está
saindo, e não pela câmara que se vai
constituir? Preferiríamos que o Governador fosse eleito dlretamente, mas, já
que ele o será indiretamente, que o seja,
de fato, pelo voto do povo; indiretamente, mas do povo. Para Isso, é necessário
que a eleição do. governador seja feita
pela nova Assembléia.
Se V. Ex." quer outro argumento, cito
o exemplo de Santa Catarina e outros
Estados em que o MDB tem chance de
eleger a maioria da Assembléia Legislativa. Então, veja V. Ex.": se o governador
for eleito pela câmara que sai, e não pela
que entra, teremos o governador eleito
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-479por uma maioria jâ inexistente; teremos
um governador eleito pela ARENA, e uma
Assembléia eleita pelo MDB. E pode-se
dar o Inverso. É possível que no Estado
da Guanabara se dê o contrário - p!llO
menos teoricamente é possível. Teríamos,
então, o governador eleito pelo MDB,
com a maioria da Assembléia da ARENA.
A justificativa da eleição indireta é
precisamente evitar esse contraste entre
Legislativo e Executivo. A data antecipada não encontra nenhuma justificativa no Direito Público. Pode encontrar
justificativas de conveniência, de oportunidade eleitoral. Mas essa oportunidade talvez se traduza melhor na expressão "oportunismo". Não sei. Não vamos
discutir palavras. O fato é que será melhor, incontestavelmente melhor, que a
eleição indireta de governadores se faça
pela nova Assembléia. Então, o povo terá
oportunidade de, ao votar nos seus candidatos, influir na escolha dos futuros
governadores.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite? Não interromperei mais o discurso
de V. Ex.a Estou pensando nos trezentos
jovens que querem uma vaga para disputar as eleições lã em Santa Catarina, ...
O SR. FRANCO MONTORO - Aí é
equívoco de V. Ex.8
O Sr. José Lindoso - ... onde V. Ex.aa
vão fazer a maioria, é evidente. E aceito
que todo o pr·oblema de V. Ex.a se possa
resumir num problema de folhinha. Lã
no Madeira, no Amazonas, onde nasci,·
o calendário se chamava folhinha; com
as mais diversas estampas. Vamos arrancar mais algumas folhinhas, portanto, e
satisfaremos V. Ex.a Como não podemos
ultrapassar o tempo, naquele sonho em
que se poderia puxar a meada do tempo
rapidamente para atender ao desejo de
V. Ex. 8 , nesta impossibilldade, vamo-nos
deter à realidade dos fatos. As eleições
serão mesmo a 3 de outubro.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. 8
parece admitir que pode com as palvras
mudar a natureza das coisas. Diz V. Ex.8 :
apenas uma questão de folhinha. V. Ex.8
não pode fugir à realidade. Não se trata
de uma questão de folhinha.
A circunstância de a eleição se dar em
3 de outubro ou em 3 de fevereiro tem
uma conseqüência objetiva, de uma clareza meridiana: não é apenas folhinha.
Parece que perdemos todo o nosso tempo. Não é questão de simpatia pela data.
A mudança de data significa que, em

lugar de ser excluído, o povo vai participar da eleição de governador; em lugar
de termos uma farsa de eleições, teremos eleições indiretas. Esta é a diferença. Não existem palavras capazes de alterar a natureza das coisas.
A segunda, e com isso volto ao tema
de meu discurso, é que aqueles trezentos jovens que se reuniram não são
candidatos a Deputados - participar da·
vida pública não significa ser candidato; aqueles jovens se dispõem a participar da vida pública', atuando na universidade, atuando no sindicato, atuando no seu bairro, atuando no Partido
politico. Poucos, muito poucos, aceitarão a condição de candidatos. Se sairem daquela reunião três ou quatro candidatos, será o máximo. Portanto, a solução do triplo, lembrado por V. Ex.8 ,
não atende de modo nenhum à aspiração daquela juventude que debateu conosco os problemas, as aflições, as inquietações e os seus propósitos de participação.
Vamos abrir para essa juventude, não
com palavras, mas de fato, a possibilidade de participação.
Para que participe a juventude, o que
é necessário? Que se revogue, por exemplo, aquela famigerada Lei n. 0 977, que
estabelece um regime de dificuldades
para a juventude que luta. Criemos condições para que os departamentos, que
hoje constituem o centro da vida universitária, possam realmente contar com
a participação da juventude. Vamos
criar, nestas eleições, a grande possibilidade de participação, que será a eleição de governador. Vamos abrir a essa
juventude essa participação.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex. 8
me honra com o aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho - Estava eu
posto em sossego aqui, camonianamente,
naquilo que chamo "a minha aprendizagem de parlamento", e não pretendia,
ilustre Senador Franco Montara, envolver-me, desde logo, nos debates que se
travam neste Plenário, eis que suponho
que me faltaria, sem correr o risco de
ser leviano, a substância necessária a
me empenhar em um problema que, por
exemplo, é do cerne da própria formação de V. Ex. 8 , como o problema político.
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tem grande competência em todos esses
aspectos, principalmente. no político,

O Sr. Jarbas. Passarinho·.- Peço permissão a V. Ex.a, em primeiro lugar,
prosaicamente, para corrigir o número:
não existe Lei n. 0 977.
O SR. FRANCO MONTORO - 11: um
decreto.
O Sr. Jarbas Passarinho - l!: um Decreto-Lei e é 477, o que prova que V. Ex. a,
graças a Deus, não está familiarizado
com ele. Em segundo lugar, ele não
tira ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não
gosto deste decreto e não lido com ele.
O Sr. Jarbas Passarinho - Também
não gosto de multa coisa, que não uso;
nem por isso impeço que os consumidores usem, senão S'eria um monopólio trágico de nossa parte. Em segundo lugar,
esse Decreto-Lei n. 0 477, que tive a coragem de chamar de Lei de Newton depravada - e c·omo tal foi conhecida por
uma parte da imprensa -, tem um erro
fundamental, que sempre, em todas as
oportunidades acusei, que é o erro de
não ter uma gradação de pena relativamente à gradação .cta falta.

Mas, em absoluto, nobre Senador por
São Paulo, o Decreto-Lei n.0 477 não
proíbe a atividade politica do estudante
no Partido politico. O que ele não permite naturalmente é a universidade se
transformar no Partido político, no posto político e eleitoral, no qual talvez
V. Ex.a tenha feito parte de sua aprendizagem política, e eu também. Ocorre
que, se fôssemos analisar isso com honestidade de propósito - e só assim entendo V. Ex.a -, talvez chegássemos à
conclusão de que esse não era o melhor
caminho. O melhor caminho provavelmente para a participação efetiva da
juventude é o Partido politico, dentro
do qual ele deve mllltar e através do
qual ele deve atuar.
Sei que sou limitado no aparte pelo
tempo, noto o semblante do meu Presidente e não quero correr o risco de, na
minha primeira Intervenção aqui, ser
chamado á atenção por passar do tempo que, generosamente, V. Ex.a me concede.
Gostaria muito de discutir a sua afirmativa tão categórica a respeito da legi-

tlmidade das eleições. Li em algum lugar - V. Ex.a leu certamente antes de
mim - que todo fato tem três versões:
a sua, a minha e a verdadeira. É provável que entre a versão de V. Ex.a e a
versão do ilustre Senador José Lindoso
haja também ainda uma terceira versão; eu não diria que também tenho o
monopólio da verdade, mas não acredito que V. Ex. 8 , em consciência, admita
que a eleição direta, que resultava da
indicação dos Partidos ao povo de um
candidato, fosse tão democrática assim.
v. Ex.a certamente sabe que os Partidos
detinham um pode-r grande na indicação de seus candidatos ao povo. O povo
teria que ser .chamado também a corresponder àquela Indicação que tinha
sido feita p·or uma cúpula partidária,
e por isso, a rebeldia de tantos políticos
de nossa geração, e por isso também, a
criação de quatorze Partidos políticos em
período de tempo mínimo dentro deste
Pais. Não é esse o ponto que desejo ainda discu tlr.
Por duas vezes, o nobl'e, V!ce-Lider pelo Amazonas deu parabens a V. Ex.a.;
não seria eu que o daria pela terceira
vez. Mas sinto-me muito feliz vendo
esses cabelos grisalhos de V. Ex.a, que
talvez sejam a única moentlra na Vida
de V. Ex.a, porque não traduzem velhice, mas, ao contrário, a sua mocidade,
ainda estuante, e tenho o prazer de verificar que os .estudantes universitários
de Blumenau convidaram um Senador
da Oposição, combativo e conhecido
pela sua combatividade, para discutir
politica, o que me parece extremamente
salutar, não, entretanto, dentro do diretório acadêmico.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a e quero declarar Q.Ue não foi minha intenção - e
penso que a leitura dos apontamentos
taqulgráficos demonstrará - dizer que
o Decreto-Lei n. 0 477 proibia o acadêmico o estudante, de fazer vida políticll.
fora 'da escola. O que disse, e repito, é
que, se quisermos a participação do universitário, a participação da juventude
na vida nacional, é preciso criar condições para que essa participação se dê.
E dentre as posslbllldades de uma participação maior do estudante está a revogação do Decreto-Lei n. 0 477, que estabeleceu um regime de verdadeiro pavor na universidade. Sua revogação é
uma reivindicação dos universitários, e
lá foi lembrada essa reivindicação.
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penso que V. Ex."' mesmo tem objeçõe.s
a respeito dele. O que reivindicamos é
a participação da juventude nos vários
setores; a participação na vida un!vel·s!tária - eu mencionava, inclusive, a
sua participação nos departamentos, que
é assegurada por Lei, e, de fato, em multas universidades não está sendo efetlvada essa exigência; a sua participação na vida sindical, porque a juventude
não é, apenas, a universitária. Lá em
Blumenau foi lembrada a necessidade
da participação nos sindicatos, mas eles
reivindicaram, também, o respeito à autonomia sindical para se permitir essa
participação.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite
V. Ex.a. que interrompa mais uma vez?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Multo
obrigado. A propósito, precisamente, do
caso sindical, quando V. Ex."' compara.
V. Ex.a disse ainda há pouco, no discurso, que eu mesmo faço objeções. Minhas objeções foram claramente feitas
em todos os terrenos, inclusive nas assistências de natureza milltar, como, tJOr
exemplo, na Escola de Estado-Maior, na
Escola Superior de Guerra, que é mista,
etc.; sempre falei na necessidade de uma
revisão no Decreto-Lei n.0 477, mas não
numa necessidade de revogação. V. Ex.a
fala na revogação como, talvez - e me
permita o tipo de comparação, que não
é feliz -, alguém preferisse que não
houvesse determinadas leis, como por
exemplo, o Código Penal.
Já dizia Aldous Huxley que a moral
é muito boa, mas o policial da esquina
ajuda um pouco. E há gente com medo;
parece que o policial da esquina é que
está prejudicando a existência dessa ativ!dade. Não existe terror, meu caro Senador. Permita-me contestar quem lhe
deu essa informação. O sistema de terror a que V. Ex. 8 se refere diz respeito,
naturalmente, a uma minoria que lhe
falou nesse mesmo sentido.
E não foi à toa, foi até et pour cause,
que, naturalmente, essa minoria escolheu V. Ex.a para ser o homenageado
e aquele que deveria ser o orador de
encerramento do seu conclave. Se eu
pudesse mostrar a V. Ex. 6 o número de
vezes que fomos eleitos, em eleições 11-

vres, paran!nfos das turmas, o Presidente Méd!ci inúmeras vezes, vários dos
seus ministros, e entre eles este seu modesto amigo, eu poderia dizer, também,
que esta juventude velo ao nosso lado
aplaudindo a nossa atuação. Ou teria
V. Ex.a a coragem inaudita de classificar essa parte da juventude como a coelhada amedrontada, aterrorizada e apenas capaz de bajular o poder? Não creio
que V. Ex.a fizesse esse tipo de perfídia
no julgamento de uma parte da juventude bras!leira.
A Lei é perfeitamente clara. No meu
entender, ela erra e peca porque tem
apenas um tipo de medida punitiva para
todas as faltas lá realizadas. Mas as faltas são tão claras que, naturalmente,
V. Ex. 8 , como eminente professor de Direito, estaria também a favor de uma
legislação que punisse faltas como, por
exemplo, participar de um seqüestro, seqüestrar um reitor, uma autoridade, como verificamos, e V. Ex. 6 tanto como
eu, em determinadas universidades são
os Partidos que apresentam os candidatos a reitor. E o colégio eleitoral é um
colégio fechado, entre estudantes, professores e funcionários.
E se chegou num pais sul-americano
àquilo que parecia o refinamento da democracia do processo, isto é, colocar pesos ponderados, em que o estudante tinha um peso, o professor, um peso maior
e os funcionários, o peso menor de todos. Não me parece que isso seja exemplo de democracia. Parece-me que isso
é confundir, precisamente, uma atividade estudantil com um clube político sectário faccioso, dentro da universidade,
que não aprovou bem. Aqui, é que o 477,
no meu entender, não deveria merecer
essa profligação tão candente e tão drástica do nobre Colega.
Também V. Ex. 8 está cometendo aquele erro, a meu ver, de mutilar a Lei de
Newton, a terceira Lei de movimento.
Em vez de uma reação igual e de sentido contrário, o que nós estamos sentindo é uma reação maior e de sentido
contrário. A Lei existe e ela não inven.;
tou nada. O que o Decreto-Lei n.O 477
fez, afinal de contas (e eu até me espanto de estar dizendo isso - eu, um
talvez postulante a candidato a um
curso de Direito, e V. Ex.", um eminente
professor de faculdade de Direito de universidade brasileira), foi consolidar vãrios dispositivos já preexistentes da Lei
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477 estâ pedindo, por extensão, por
exemplo - poderei eu ádmitir? -, o
direito de seqüestrar, o direito de violentar, o direito de incendiar uma universidade? Não creio que seja, esse, absolutamente, o pensamento de V. Ex.a,
porque conheço o nobre Colega hâ muito
tempo.
O SR. FRANCO MONTORO - Penso
que V. Ex.a, com o brilho de sua inteligência, deu a resposta ao seu aparte.
Se a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal jâ estabelecem penalidades,
por que uma Lei especial para a juventude universitâria?
Veja V. Ex.a Não era nossa intenção
discutir o 477, e não é realmente esta
a oportunidade. Faltam-nos, no momento, o texto da Lei, os dados objetivos, as
representações feitas. Estou citando um
fato entre outros. É que a revogação
desse Decreto é reivindicação da juventude universltâria brasileira. Hã outros
fatos. Sabe V. Ex.a - e nós fizemos aqui
inúmeras denúncias - que, freqüentemente, eram presos e desapareciam estudantes da Universidade de São Paulo.
Um deles, representante dos alunos do
Conselho Universitârio, foi preso, e três
dias depois, sem que sua família tivesse
qualquer notícia, o seu corpo foi encontrado, numa das ruas de São Paulo,
atropelado. Houve o protesto do bispo,
do pâroco, da familia; nenhuma explicação foi dada. Este foi um dentre inúmeros casos ...
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a me
permite, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO - Todos
os dias, todas as semanas, somos procurados por delegações universitârias
que se queixam. E v. Ex.a sabe que os
jornais não denunciam porque hâ censura.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex.a me
permite?
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex.a
argumenta como se estivéssemos num
regime de total liberdade, em que, se
houvesse uma violência, haveria possibilidade de reprimi-la. E, V. Ex.a, me
permita, argumenta mal quando acha
que, ao pretender a revogação do Decreto-Lei n. 0 477, estamos pretendendo
a impunidade para aqueles que seqüestram re.!tore~. ou V. Ex.a, levando ...

O Sr. Jarbas Passarinho disse isso.

Eu não

O SR. FRANCO MONTORO - ... o
caso ao extremo, argumenta com aquela
orgia subversiva que atingiu certas universidades do mundo que caíram em regime de verdadeira anarquia. Mas entre
a anarquia e o despotismo existe uma
linha média que se chama democracia.
É para esta que nós pedimos ...
O Sr. Jarbas Passarinho - E é em
nome da democracia que peço licença a
V. Ex.a para interrompê-lo.
O SR. FRANCO MONTORO colaboração de todos.

.. . a

O Sr. Jarbas Passarinho - O nobre
Senador por São Paulo me concede o
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO prazer.

Com

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu não
sei por quantas vezes tenho o direito
de pedir. Eu pedi por quatro, mas se!
que no auge da fala de V. Ex.a, sobretudo nessa peroração tão brilhante, a
democracia tinha que aparecer como a
opção, e opção sempre vâlida e admlrâvel, entre o despotismo e a anarquia ...
O SR. FRANCO MONTORO - A opção
é nossa. Vamo-nos encontrar em torno
dela ...
O Sr. Jarbas Passarinho - É de todos
nós. Eu creio que ninguém é monopolista dela.
O SR. FRANCO MONTORO - ...
afastando o despotismo e afastando a
anarquia.
O Sr. Jarbas Passarinho- Então pergunto a V. Ex.a, se me permite um aparte breve.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a
estâ com a palavra para o aparte.
O Sr. Jarbas Passarinho - Sabe V.
Ex.a quantos estudantes da Universidade de São Paulo, a que V. Ex.a se refere,
foram punidos pelo Decreto-Lei n.O 477
no ano passado?
O SR. FRANCO MONTORO - Jl: exatamente o dado que me falta, mas não
precisa ser grande. As mâs leis ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Bem sabe
V. Ex.", eu não deixaria ...
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·
atuam no sentido Intimidativo.

passam a ser Inteiramente verdadeiras e
outras, eu diria, que já não tanto.

O Sr. Jarbas Passarinho -Eu não deixaria, por uma questão de caridade, eu
não deixaria que V. Ex.a ficasse sem o
dado. Ele é zero, Ilustre Senador.
O SR. FRANCO MONTORO - Agora eu
pergunto: sabe V. Ex.a quantos estudantes foram presos ou torturados?
O Sr. Jarbas Passarinho - Não. Torturados, eu não se!; eu não tenho cadastro disso. Quanto a terem sido presos,
não tenho vocação de policial. Agora, tive notícia, naturalmente, de procedimentos. Inclusive, a primeira afirmativa minha a V. Ex.a é esta: não existiu
nenhum estudante de Universidade de
São Paulo sobre o qual se aplicasse o Decreto-lei n.o 477, em 1973. E respondo,
pela fé de um grau de Senador da República, pela afirmativa que faço a V.
Ex. 11• Esse, o primeiro dado.

E me lembraria de uma frase de Machado de Assis, que, um dia, quando lhe
pediram para colaborar na preparação
de um dicionário de português em que,
sobretudo, retirassem as palavras espúrias, ele pediu que se retirasse a palavra
"Inverdade". E, quando disseram que
não era palavra espúria, mas uma palavra perfeitamente defensável, dentro
do étimo da própria língua, ele disse:
Não, porque Inverdade é mentira de gravata". Foi a expressão de Machado de
Assis, que era um homem sereno, como
todos sabemos.

O SR. FRANCO MONTORO -Eu cumprimento V. Ex.11 Eu sei o que V. Ex. 8 fez
nesse sentido, se! que lutou contra os
excessos. V. Ex.a declarou, inclusive, que
qualquer dessas decisões só podiam ser
tomadas se fossem ao gabinete de V.
Ex.a E lá V. Ex.a impediu a aplicação e,
por Isso, recebeu uma ovação, da ARENA
e do MDB, quando fez essa declaração,
que foi elogiada por toda a Imprensa.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu não
soube dessa ovação; ter-me-la ajudado,
na época. Oonfesso a V. Ex. 11 que venho
de recebê-la agora.
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex.a
a recebeu de corpo presente, na Sala Nereu Ramos.
O Sr. Jarbas Passarinho - Num debate; Isso já foi num debate.
O SR. FRANCO MONTORO - É que
acompanho os dados e sabia com antecedência os dados que V. Ex.a Iria apresentar.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não se! se
eu posso falar, na linguagem parlamentar, "meu querido Senador." Não se! se
Isso é linguagem parlamentar, mas estaria disposto a dizer Isto neste aparte,
para dizer ao Senador Franco Montoro
que, no discurso com que V. Ex.a tão brilhantemente está defendendo a sua tese, há, o que é natural, talvez, por ser
um discurso de Improviso, uma série de
considerações que se misturam, algumas

Ora, quando V. Ex.a falou num estudante da Universidade de São Paulo, o
que V. Ex.11 poderia falar, meu Ilustre
Senador, seria num estudante praticando terrorismo, coincidentemente aluno
do Curso de Geologia da Universidade de
São Paulo, ·cuja ficha tenho à disposição
deste Senado, à hora que o Senado me
permitir apresentar, com várias atlvldades terroristas de rua, preso em função
de ser terrorista, e não em função de ser
estudante de Geologia. Não se pode dar
ao estudante o direito- seria um absurdo- de praticar, Inclusive, ação de guerra revolucionária armada .apenas porque
ele é estudante.
Sempre tive a coragem de debater isso
de público com os próprios estudantes,
nas convenções de que participei, nos debates a que me chamaram, porque mantive sempre o dever de ter diante deles
uma atitude absolutamente serena. Foi
essa serenidade que fez com que eu dissesse que respeito, Inclusive, o terrorista.
Se ele acha que o único caminho que lhe
resta· para conquistar o poder é a vlolên~
ela, que pague o preço da violência. Ago~
ra, não é justo que, no momento em que
seja. derrotado, ele apele para todos os
requisitos e direitos, que lhe são dados
pela C.onstltulção, ou não lhe são dados,
ou nunca lhe foram dados. É aqui que
distingo.
Meu caro Senador, o que se deve é dis~
tlngulr uma atlvldade estudantil em fa~
vor da melhoria das condições de ensino,
que nos encontra permanentemente ao
seu lado, a V. Ex.a, a mim e a todos os
meus Ilustres companheiros da ARENA.
O que não queremos é deixar de fazer a
distinção entre o estudante enquanto estudante e o estudante enquanto cidadão
livre de tomar uma decisão, que só é
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pela decisão que toma. Prqmeto não interromper mais V. Ex."
·
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e lamento seja o tempo tão
pequeno, porque esses debates ilustram
muitos aspectos da questão.
A respeito de muitos dos aspectos focalizados por V. Ex.", meu ponto de vista é
favorável, concordo com V. Ex." Mas há
algumas distinções importantes. V. Ex."
invocou minha qualldade de professor de
Direito. Permito-me lembrar, então, uma
distinção que, realmente, é fundamental.
V. Ex." diz que esse estudante mor~. a
que me referi, era subversivo. Eu nao o
conhecia pessoalmente e, quando fiz a
denúncia do fato, ressalvei que talvez se
trate, realmente, de um subversivo, de
um terrorista. Dizia-se que talvez fosse
membro do Partido Comunista ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Qual deles?
O SR. FRANCO MONTORO - Não sei
se era. Mas há uma coisa que distingue,
precisamente, a democracia dos regimes
totalitários. Se ele era subversivo, podia
e devia ser processado, julgado, tendo o
direito de defesa, e, afinal, condenado e
punido. Nosso protesto não foi contra o
processo. Nosso protesto e o protesto de
quase toda a Universidade de São Paulo,
pelos seus órgãos estudantis, da Diocese
de Sorocaba, a que pertencia o estudante de sua família, de seu bispo, de seu
vigário, das associações da cidade foram
pela forma brutal pela qual foi preso,
torturado e morto.
O Sr. Jarbas Passarinho - Que o Decreto-Lei n.o 477 tem com isso?
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a
está querendo defender somente o 477 ...
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex." vinculou tudo ao 477, o que me admirou.
O SR. FRANCO MONTORO - Não vinculei tudo ao 477. v. Ex." se tranqüillze,
porque estou longe de admitir que tudo
se expllque pelo 477.
O Sr. Jarbas Passarinho - "Tudo" não
se expllca pelo 477.
O SR. FRANCO MONTORO - No caso,
não se trata da aplicação do 477; ao
contrário, deu-se a violação de uma série
de prece! tos, inclusive três, que me permito ler e que constituem princípios da
Declaração Universal dos Direitos do

Homem, que o Brasil propôs ao mundo,
depois de vencer o nazismo na guerra,
numa declaração que não foi subscrita
pela Rússia e pelos racistas da Africa do
Sul, mas foi proposta pelo Brasil e aprovada por todas as democracias, como
compromisso de honra:
"1) Ninguém será arbitrariamente
preso, detido ou exilado; 2) ninguém
será submetido a torturas nem a tratamento ou castigo eruel, desumano
ou degradante; 3) todo homem tem
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal."
O direito de não ser torturado nem sofrer castigo cruel, desumano ou degradante vale para todos, até para os comunistas, para os terroristas e para os criminosos. Mas porque quem deve julgálos é o Poder Judieiário. A acusação feita contra o jovem mereceu o repúdio de
sua família, e não houve oportunidade de
defesa.
Sinto, Sr. Presidente, tenha ultrapassado o limite de tempo para esta intervenção, que era apenas um cumprimento dirigido à juventude de Blumenau. Mas,
exatamente por se tratar da juventude,
vieram esses problemas à baila. A juventude quer esse minimo de direitos. Aquele que torturou, que seqüestrou, que faz
terrorismo deve ser processado, deve ser
julgado; mas ninguém pode ser preso,
torturado e morto sem ser julgado ...
Quero concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador,
antes de concluir, pode permitir mais
uma interferência do seu humilde Colega?
O SR. FRANCO MONTORO - Com
prazer ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Jarbas Passarinho - Tenho impressão que V. Ex." desviou completamente - para mim, pelo menos - o
curso deste debate. Nenhum dos meus
Colegas, Senadores pela ARENA, estaria
aqui, evidentemente, para defender torturas e violências eontra a pessoa humana.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas foi
o fato denunciado:
O Sr. Jarbas Passarinho - Ouço V.
Ex.", agora, dentro do meu aparte.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas foi
o fato denunciado. Era este o fato em
discussão.
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V. Ex.a velo, num desdobramento do seu
raciocínio, falando sobre aquilo que a juventude estava desejosa de possuir e, a
partir de um determinado momento, V.
Ex.a claudicou no número do Decreto:
em vez de Decreto-Lei, chamou Lei 977, o
que fez com que eu até viesse em socorro.
O SR. FRANCO MONTORO - Mostra
que tenho pouco apreço por essa peça.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não é só.
Bom advogado que é, V. Ex.a deve conhecer todas as peças que são fundamentais
para o julgamento. Inclusive, até aqui
não se discutiu a composição desse Decreto. Se eu perguntar a V. Ex.a quais
são os artigos que o compõem, V. Ex.a
tem tão pouco apreço por ele que naturalmente não sabe, mas tem tanta alegria em juntar-se àqueles que o acusam
que, ao mesmo tempo, se mostra totalmente contrário a ele. Enfim, V. Ex. a não
leu, mas não gostou. I!J uma perspectiva
que me parece multo simpática.
O SR. FRANCO MONTORO - Multo
simplista.
O Sr. Jarbas Passarinho - Simplista,
ainda é bom; simplória, seria pior. Apenas diria a V. Ex.a que nenhum Deputado ou Senador da ARENA defenderia
aqui um processo de tortura. V. Ex.a me
ouviu dizer, no momento em que fui verdadeiramente desafiado por um Sr.
Deputado do seu Partido, que eu não era
um ministro torturador e não aceitava,
de maneira nenhuma, qualquer conotação a meu respeito nesse sentido. Quanto a Isso, não há dúvida de que nem a
ARENA o é.
Se V. Ex.a continuar seu discurso em
favor dos direitos humanos, todo o Plenário o aplaudirá. Apenas estare! vigilante para que não se diga que o Decreto-Lei n. 0 477, dentro do quadro das restrições e das violências contra o homem,
é um Instrumento que leva uma pessoa
necessariamente à prática do terror. Como Decreto-Lei, o 477 tem coisas que não
inovam na legislação brasileira. Então,
ele não está proibindo aquilo de que V.
Ex.a acaba de ser alvo, que nos deixa satisfeitos: da homenagem de estudantes
universitários que se mostram desejosos
de participar da vida política brasileira.
Que participem 1
Quanto ao caso especifico do estudante
de São Paulo, que V. Ex.n cita em segui-

da - falando no 477, na Universidade -.
sinto-me na obrigação de tratá-lo, pois é
dramático, doloroso, penoso, inclusive
para a família desse rapaz.
Tive oportunidade de responder a uma
carta do eminente Cardeal de São Paulo,
que a mlm se dirigiu nessa ocasião, e
mandei a cópia da ficha da vida pregressa desse rapaz, que se chamava Alexandre Vanuccl. E, se V. Ex.a diz que estava ligado a Soracaba, era um pouco
antes, Votorantim, e tinha, entretanto, o
Bispo de Sorocaba como uma das pessoas
que também protestaram contra essa atlvidade. Quanto a protestar o fato em si,
já estou calado, já não estou participando do debate com V. Ex.a Quanto a participar da necessidade de dar direito de
defesa, estou inteiramente ao lado de V.
Ex.a Agora, quanto a dizer que o DecretoLei n.0 477 é parte de um processo de
terror da população estudantil brasileira, eu negare!, llustre Senador, em qualquer momento que tenha direito, Inclusive neste Plenário, de falar.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Ex."
Mas ele dá a lmpresáa de que a matéria
de meu discurso foi o Decreto-Lei n. 0 477.
Ele fol referido de passagem, por ser sua
revogação uma das reivindicações da juventude universitária brasileira.
Pede V. Ex.a que declare de cor os artigos dessa Lei. Antes de qualquer discussão, disse a V. Ex." que seria interessante um debate sobre isso, tendo em mãos
o texto e os demais dados, porque ninguém decora Lei. O que se sabe é que
esse Decreto estabelece a obrigatoriedade de um processo interno, sumário, punindo-se o professor que não denunciar
o fato de que teve conhecimento. Além
disso ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Absolutamente não.
O SR. FRANCO MONTORO - Poderíamos discutir, mas este, evidentemente,
não é o momento, porque não dispomos
à mão, nem eu, nem V. Ex.n ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Exato. Eu,
por dever de oficio ...
O SR. FRANCO MONTORO - ... , mas
insisto em lembrar, o sentido do meu discurso: é preciso ouvir a juventude, examinar suas reivindicações, estimular sua
participação a tiva.

-

-486O Sr. Ja.rbas Passarinho .;.;..Eu desejava
que V. Ex.n retirasse do seu discurso P<>rque não enobrece V. Ex.n justamente
um homem que todos respeitamos -, retire, por favor, lhe peço, do seu discurso
aquilo que não .se compadece com a verdade. E o seu discurso crescerá ainda
mais de vulto. Não há nenhum dispositivo do Decreto-Lei n.0 477 que obrigue um
professor cu quem quer que seja a denunciar estudantes.
O SR. FRANCO MONTORO - Trarei
a V. Ex. a os textos de Lei e discutiremos
com base neles.
O Sr. Ja.rbas Passarinho - Quer dizer
que V. Ex.a não me dá o direito de estar
lhe falandc a verdade? Peço a V. Ex."
que traga o artigo e o lerei.
O SR. FRANCO MONTORO - E eu peço a V. Ex.a que não afirme de forma lntransigente, que eu acuse V. Ex." de falsidade, por estar divergindo, ou V. Ex."
considere que eu esteja em falsidade por
haver divergido de Interpretações.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permitame, Senador: desgraçadamente lidei mais
com esse Decreto ...
O SR. FRANCO MONTORO - Mas tive
também oportunidade de participar ...
(0

Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Ja.rbas Passarinho -Mas V. Ex."

já disse que não tem nenhum apreço.

Tem tal desapreço que não quer ...

O SR. FRANCO MONTORO - Fui chamado à Universidade Católica de São
Paulo em mais de uma oportunidade para tratar de questões em que este era o
problema. Houve ali vários processos,
cujo resultado final ignoro, mas havia da
parte da dlreção da universidade reclamação de que era obrigada a. instaurar
processo se houvesse ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Houvesse o
quê?
O SR. FRANCO MONTORO - ... conheclmen to de qualquer dos fatos referidos na Lei.

O Sr. Ja.rbas Passarinho - V. Ex.a é
tão brllhan te e está com o raclocinlo
:pouco claro. Justamente por Isso, meu
cara Senador, não há nada que leve o
profes.sor, a universidade a ser responsabilizada perante a Lei, exceto neste caso
que V. Ex.a está citando: Instaurar um

Inquérito, diante de um fato concreto, o
que é C·Ompletamente diferente de denunciar aluno ou professor.
O SR. FRANCO MONTORO - Quando
se fala em denúncia., sempre pressupõe
um fato. Mas exatamente por se tratar
de uma discussão que requer o texto
presente é que eu proponho a V. Ex.11 que
esse estudo se faça em outra oportunidade, mesmo porque há no Senado um projeto de revogação desse Decreto-Lei, de
autoria de toda a Bancada do MDB.
O Sr. Jarbas Passarinho -Pois vai ser
a minha oportunidade.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato.

A proposta está assinada por todos os Se-

nadores do MDB ...

O Sr. José Lindoso- V. Ex.a me permium aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- ... , inclusive com a justificativa e as representações que foram dirigidas ao MDB.
Negar esse fato é negar a evidência.
V. Ex.a poderá fazer a defesa de ponto
de vista. contrário OP<>rtunamente, mas
nã.o através de um simples aparte. Além
disso, a referência ao 477 no meu discurso foi meramente incidente.
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas perigosa ...
O SR. FRANCO MONTORO - O meu
diseurso é sobre a juventude do MDB que
se reuniu em Blumenau e que reivindica
uma série de modificações.
Ouço V. Ex.a, Senador José Llndoso.
O Sr. José Lindoso - Primeiro eu gostaria de prestar a V. Ex.a um esclarecimento: a proposição que V. Ex. a diz estar
tramitando no Senado já se encontra arquivada, porque foi rejeitada na' Comissão de Constituição e Justiça e também
pelo Plenário do Senado. É uma contribuição para a atualização do fichário de
V. Ex.a, relativamente às suas atividades
parlamentares.
O SR. FRANCO MONTORO - Infelizmente. Então, o projeto talvez possa ser
desa.rquivado ou reapresentado.
O Sr. J'osé Lindoso - Eu gostaria de
dizer a V. Ex. 11 que, Inclusive, fui Relator
dessa proposição na Comissão de Constituição e Justiça.

-

-
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um instrumento de defesa do Estado e da
sociedade em função de um clima de
guerras revolucionárias. V. Ex. 8 não está
esquecido dos episódios de seqüestros de
embaixadores, violando a nossa civ111zação e criando situação vexatória para o
Estado brasileiro. Não vamos discutir,
efetivamente, todos esses detalhes, porque tenho a impresão de que a contribuição dada pelo Senador Jarbas Passarinho em torno do problema é perfeitamente esclarecedora e desfaz todas as
distorções que, a serviço de um tom passional da oratória de V. Ex.a, foram colocadas aqui no Plenário. Asseguro a V.
Ex.a que o Governo não pretende revogar
o Decreto-Lei n.0 477. O que se pretende,
em face da normalização da vida social,
no tempo oportuno, é estabelecer uma
Lei que não seja um instrumento de
guerra revolucionária, porque a Revolução já a dominou, graças a Deus, e, nesse
sentido V. Ex.a, que se deteve na análise do discurso do Presidente, deve relembrar que nele está escrito:

"Quanto ao setor político interno,
envidaremos sinceros esforços para o
gradual, mas seguro, aperfeiçoamento democrático, ampliando o diálogo
honesto e mutuamente respeitoso e
estimulando maior participação das
elites responsáveis e do povo em geral, para a criação de um clima 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
atmosfera de segurança e de ordem,
fundamental para o próprio desenvolvimento económico-social do País,
sem pausas de estagnação nem, muito menos, retrocess<ls sempre perigosos, almejo vê-los não tanto em
exercício duradouro ou freqüente,
antes como potencial de ação repressiva ou de contenção mais enérgica e,
assim mesmo, até que se vejam superados pela imaginação política criadora, capaz de instituir, quando for
oportuno, salvaguardas eficazes e remédios prontos e realmente eficientes dentro do contexto constitucional."
li: dentro desta perspectiva que temos
de colocar o Decreto-Lei n.o 477. Não
vamos, absolutamente, abrir mão de um
instrumental sem substitui-lo por outro
que corresponda à necessidade de disciplina, de ordem, para garantir a vida do

estudante. E, principalmente, daquele
estudante que quer estudar, porque está
c<lnstatado que, lamentavelmente, uma
minoria, às vezes multo bem dotada, está
sendo instrumentada por países que exportam revolução e que vêm impor a inquietação em nossos lares e na nossa sociedade. Não é o Decreto-Lei n.o 477, portanto, que fará a democracia que V. Ex.a
almeja. A democracia que V. Ex.a almeja é esta que o Brasil está construindo,
através da Revolução. É dentro da ordem, da liberdade, mas liberdade com
responsabilidade. Este, o aparte que desejaria dar, em nome da Liderança, para
fazer, portanto, uma colocação final neste debate brilhante em que V. Ex.a, com
tanta desenvoltura, encontrou, para orgulho de nós, amazônidas, na verdade e
no esplendor da inteligência do Ministro
Jarbas Passarinho, hoje Senador da República, para se contrapor, com dados
objetivos, àquilo que a imaginação de V.
Ex. a, na busca de agradar estudantes e
na busca de conquistar votos, por vezes
sacou, quando em 1973, em São Paulo,
nenhum estudante foi atingido pelo Decreto-Lei n.o 477.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha.) - Lembro ao nobre Senador que o seu tempo
está esgotado. Há outros oradores Inscritos.
O SR. FRANCO MONTORO - Terminare!, Sr. Presidente, concedendo antes
o aparte que havia sido solicitado pelo
Senador Danton Jobim.
O Sr. Danton .Jobim - O nobre Senador Franco Montara está produzindo um
brilhante pronunciamento, rigorosamente na linha do nosso Partido, do nosso
programa e na linha daqueles pronunciamentos corajosos que têm caracterizado
a sua atuação nesta Casa. Não se pode
dizer, de um homem como o Senador
Franco Montoro, que ele está defendendo
as teses que defende apenas para agradar estudantes. Seria desprimoroso afirmá-lo porque, neste caso, nós não poderíamos aqui defender aqueles principias
que temos indefectivelmente defendido,
porque, a cada passo, se diria que nó's estaríamos fazendo demagogia, que estaríamos querendo plantar o nosso eleitorado à custa de tiradas demagógicas.
Esses princípios que o nobre Senador
Franco Montara defende - e defende
muito bem, com aquela eloqüência que
todos nós conhecemos - são principias
que se abrigam, creio eu, no coração de
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que podem, de certo modo, dar a impressão de que negam esses ideais que
defendemos, nós que uma vez fomos chamados aqui, ironicamente, de "ruibarboslanos", mas, na verdade, continuamos a
afirmar que esses princípios são eternos,
que esses princípios hão de existir, hão
de figurar na bandeira de todos os Partidos democráticos, enquanto houver ideal
democrático no mundo, enquanto houver
uma razão de ser para um Partido independente como o nosso e Intransigente
em relação à defesa dos direitos do homem.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V. Ex.a a defesa contra esse ataque pessoal, que, realmente, é uma forma
de evitar - ou tentar evitar - que os
problemas sejam debatidos.
Dizer que o que se está procurando é
agradaJr a estudantes, é fazer demagogia,
é caçar votos, não é uma forma correta
de argumentar. E é matéria que não
merece resposta.
Quero concluir, Sr. Presidente, relembrando que a juventude bras!leira, de que
foi amostra o Encontro Estadual da Juventude, na cidade de Blumenau, reivindica o direito de participar da vida pública brasileira com aquele mínimo de
direitos e garantias fixados na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Citamos alguns dos instrumentos que
impedem essa participação. E desejo concluir, Sr. Presidente, utilizando as palavras do Senador Jarbas Passarinho. S.
Ex." falou em três verdades ou versões:
a minha, a sua e a verdadeira.
Há, na França, um programa de televisão que se chama As Três Verdades.
Cada quinze dias reúnem-se na televisão
francesa, perante toda a população, dois
homens, um do governo e um da oposição, para debater o problema nacional; o
programa se destina à formação da consciência pública francesa e propõe três
verdades: a do governo, a da oposição e
a do cidadão, que, no debate, formará
sua convicção.
São três verdades que queremos para o
Brasil. Mencionei alguns aspectos que
impedem esta participação. Um deles é a
censura, é a proibição do nosso acesso,
de fato, à televisão e ao rádio, o que impede o debate, e que a verdade surja.
Por que não haver no Brasil a possibilidade de um debate semelhante? Tam-

bém há, nos Estados Unidos, o princípio
do equal time. Quando o governo usa a
televisão, a oposição tem direito a um
tempo igual para debater. É o jogo da
verdade, é isto que desejamos.
Quando mencionamos as restrições que
constituem objeto da reivindicação da juventude, não pretendemos, evidentemente, que se eliminem da legislação as
garantias de ordem pública e segurança
nacional. Queremos precisamente aquilo
que foi dito por um dos ilustres aparteantes: a liberdade responsável. Mas responsabilidade de todos, responsabilidade
do particular e, também, da autoridade
que se excede. Em suma, queremos o respeito àquele mínimo de preceitos constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Mencionei a declaração não para insinuar que qualquer dos Srs. Senadores
tenha a Intenção de negar esses direitos;
sei que todos estão de acordo com a Declaração Universal. Mencionei-a para
mostrar qual o fundamento do nosso
protesto pela morte daquele estudante.
Não foi uma adesão à sua possível ideologia ou às suas atlvidades. Admito mesmo que sejam exatas as acusações; e que
devesse ser processado, condenado e punido. O nosso protesto foi contra as circunstâncias de sua morte, sem que sua
família fosse cientlficada.
São esses fatos que alicerçam a nossa
convicção, mais uma vez robustecida depois desse memorável encontro dos nossos jovens em Blumenau. Volto e com eles
concluo, Sr. Presidente, dizendo que é
preciso, para o futuro do Brasil, que se
dêem à juventude condições de uma participação efetiva em tod·os os setores da
vida nacional. Os jovens são os governantes de amanhã. É preciso criar condições para tirar a juventude do seu
alheamento da vida pública, o que, às
vezes a leva para a via dos tóxicos, da
subversão e de outras atividades negativas. É preciso criar condições para que
a juventude possa participar efetivamente da vida pública brasileira, respeitando,
como ponto fundamental, aqueles direitos
que o Brasil firmou depois da II Guerra
Mundial: a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres.
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(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, há um fato que me está
preocupando, e tanto que resolvi trazêlo ao conhecimento do Senado, na esperança de que providências venham a ser
tomadas. Trata-se da iluminação da
ponte Rlo-Niterói.
Sr. Presidente, existem falhas, principalmente no vão central, que poderão
ocasionar aeldentes. A ECEX, ou seja, o
consórcio -responsável pela construção
dessa monumental obra, deve Imediatamente tomar uma providência.
No que tange ainda à ponte Rlo-Niteról - e alertei o Senado para esse
fato quando apresentei um projeto -, a
Associação dos Práticos da bala de Guanabara solicita que as barcaças e as unidades que servem a passagem nessa
baía não sejam enviadas para local diferente de sua base atual e se constituam, assim, numa espécie de frota de
reserva; que todo esse patrlmônlo seja
incorporado à Marinha Mercante, a fim
de que, numa ocasião de emergência,
numa eventualidade, possam as duas cidades -Rio e Nlteról - se comunicar
normalmente, como há séculos vêm fazendo.

Este, Sr. Presidente, o apelo que dirijo
ao Sr. Ministro dos Transportes, para
que ele se transforme na providência que
todos desejamos - a total Iluminação
da ponte, sem as deficiências que no momento vêm-se apresentando. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE- (Paulo Torres) -

Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão, convocando os Srs.
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 Parecer
da Comissão do Distrito Federal sobre
a Mensagem n.o 101, de 1974 (n.o 109/74,
na origem), pela qual o Sr. Presidente da
República submete ao Senado a escolha
do nome do Dr. Elmo Serejo Farias para
exercer o cargo de Governador do Distrito Federal.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 20
minutos).

21.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 26 de março de 1974
(Extraordinária)
PRESIDJl:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete PInheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Clodomlr Milet - José Sarney Fausto Castelo-Branco - Petrônio
Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara
- Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire
- Domício Gondlm - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas
- Paulo Guerra - Wilson Campos
- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto
Fr.anco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy
Santos- Carlos Lindenberg- Eurico Rezende - João Calmon Amaral Peixoto - Paulo Torres Vasconcelos Torres Benjamin
Farah - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montara
- Orlando Zancaner - Emival
Caiado - Osires Teixeira - Fernando 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. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro
aberta a Sessão.
Sobre a mesa, projeto de resolução que
será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.

É

lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N, 0 11. de 1974
Dispõe sobre a aposentadoria especial do titular do cargo inte~ran
te da Categoria funcional de Taquígrafo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - o titular de cargo integrante da Categoria funcional de Taquígrafo
que contar mais de 25 <vinte e cinco)
anos de serviço no Senado Federal, com,
no mínimo, 15 (quinze) anos dos quais
de exercício da taquigrafia, poderá aposentar-se com os proventos integrais de
seu cargo efetivo.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Justificação
O presente projeto visa, tão-somente,
a restabelecer dispositivo constante da
Resolução n. 0 6, de 1960 (antigo Regulamento da Secretaria do Senado Federal),
que assegurava ao Taquígr,afo direito à
aposentadoria voluntária em condições
especiais, à vista da natureza do serviço
prestado, corrigindo, assim, omissão da
Resolução n.O 58, de 1972.
De fato, com o restabelecimento do
preceito - agora com redação adaptada
à nova sistemática administrativa -, a
matéria se ajusta ao ponto de vista exposto em parecer do Consultor-Geral da
República (n. 0 I-269, de 11-2-74 - D.O.
2. 974 - pág. 2 .267), que assim conclui,
verbis:
"Por tais motivos, entendo que as
leis ordinárias que estabeleceram ex-

--- -·
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para aposentadoria do funcionário
público continuam em vigor até que
lei nova as revoguem tácita ou expressamente, regulando a matéria
por inteiro."
Tal entendimento decorre da disciplina expressa no .art. 103 da Constituição,
que prescreve: "Lei Complementar, de
iniciativa exclusiva do Presidente da República, indicará quais as exceções às
regras estabelecidas quanto ao tempo e
natureza do serviço, para aposentadoria,
reforma, transferência para a !natividade e dlsponibllidade".
Assim, a omissão da Resolução n.o 58,
de 1972, no que se refere ao regime de
aposentadoria especial do Taquígrafo do
Senado Federal, importaria na derrogação da norma que tutelava a matéria,
antecipando-se, apressadamente, à Lei
Complementar recomendada pela Constituição Federal.
O presente projeto, pois, objetlva, sobretudo, revigorar a preceituação legal
relativa à espécie, a fim de que não sejam os Taquígrafos do Senado Federal os
únicos a sofrerem a perda do direito de
aposentadoria especial antes do advento
de Lei Complementar própria.
Sala das Sessões, 26 de março de 1974.
- Geraldo Mesquita.
LEGISLAÇAO CITADA

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão. do Distrito Federal sobre a Mensagem n. 0 101, de
1974 (n.0 109/74, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete .ao Senado a escolha
do nome do Doutor Elmo Serejo Farias para exercer o cargo de Governador do Distrito Federal.
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 35 minutos e volta a ser pública às 18
horas e 45 minutos.)

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, convoco o Senado para Sessão Extraordinária a realizar-se amanhã, dia 27 de março, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

RESOLUÇÃO N. 6, DE 1960
0

Regulamento da Secretaria do Senado Federal.
• • • o • o • • • • • o • • • • • • o • o • • • • • • • • • o • • • • • o.

Art. 346- Os ocupantes dos cargos de
Taquígrafo-Supervlsor, Taquigrafo-Revisor e Taquigrafo que contarem mais
de 25 (vinte e cinco) anos de serviço na
Secretaria, sendo, no mínimo, 15 (quinze) ·anos de exercício de taquigrafia no
Senado, poderão ,aposentar-se com as
vantagens do artigo anterior.
•

o.' •• o •••• o ••

o •• o ••••••••• o ••••••••••

(As Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto lido será publicado e remetido
às Comissões competentes. (Pausa.)

1

. Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 89,
de 1973 (n. 0 1.579-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal, tendo
PARECERES, sob n.os 32 e 33, de
1974, das Comissões
·
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldicidade e, no mérito, favorável, com
emendas que apresenta de n.oo 1
a 3 - CCJ; e
- de Finanças, favorável ao projeto
e às emendas da Comissão de
Constl tulção e J:
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...

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 107, de
autoria do Senhor Senador Antônio
Carlos, que dá nova redação ao art.
3.0 do Decreto-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 periculosidade, tendo
PARECERES, sob n.oo 733 e 734, de
1973, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldlcldade; e
- de Legislação Social, favorável.

3

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n.o 18, de
1974, de autoria do Sr. Senador José
L!ndoso, que estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974,
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.0 34, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50
minutos.)

-

-

22.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 27 de março de 1974
PRESID!NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 10 horas, 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 - Clodomlr Mllet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio
Nunes - Virgillo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luis de Barros
- Jessé Freire - Domicio Gondim
- Ruy Carneiro - João Cleofas Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Lulz Cavalcante
- Teotônlo 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
- Benjamin Farah - Danton Joblm - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montoro - Orlando Zancaner - Emlval Calado - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Italivlo Coelho - Saldanha Derzl Accloly Filho - Mattos Leão Octávio Cesário - Antônio Carlos
- Celso Ramos - Lenolr Vargas Daniel Krleger - Guldo Mondln Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A lista de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.

:11:

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR PRESIDENTE DA REP'OBLICA
- N.o 106/74 (n.o 118/74, na origem), de
25 de março de 1974, de agradecimento por haver sido aprovado o veto
parcial ao Projeto que "dispõe sobre
a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras providências".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

o Expediente lido vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Dl.scussão, em turno único, do
Projeto de ~solução n.0 5, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 11, 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 o Governo do Estado de Pernambuco
eleve em Cr$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada, a fim de que
aquele Estado possa contratar empréstimo junto ao mercado financeiro interno, tendo
PARECER, sob n.0 12, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridlcldade.
Em discussão o projeto.

l
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discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Estã encerrada a disc~ão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇA.O

N.0 5, 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 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 finarweiro interno.
Art. 1.0 - 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
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 dívida consolidada, a fim de que aquele Estado possa
contrair empréstimo junto ao mercado
financeiro interno, destinado à subscrição ou integralização do capital .social de sete empresas de economia mista das quais é acionista majoritário, à
realização do pagamento de empréstimos que contraiu junto ao Banco do
Estado de Pernambuco <BANDEPE) e,
também, à execução de projetos inadiáveis.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua :publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n. 0 9, de 1974
(anresentado P'ela Comissão de Económla, como conclusão de seu Parecer n. 0 23, 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 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,
tendo
PARECER, sob o n.0 24, de 1974, da
COmissão
- de Constituição e Justiça., pela.
constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Estã encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Estã aprovado.
O projeto irá à Comissão de Reclação.
É

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇA.O
N.0 9, de 1974

Suspende a proibição eontida nas
Resoluções n.o 58, de 1968, n.0 79,
de 1970, e n. 0 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da
Bahla possa elevar em Cr$ ...... .
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. 1.0 - É susp,ensa a proibição
constante do art. 1.o da Resolução n. 0
58, de 1968, revigorada pelas de n. 0 79,
de. 1970, e n.o 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado da Bah!a possa 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 partes das despesas de capital programadas em seu
Orçamento Plur!anual de Investimentos,
relativo ao triênio 1972-1974.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia. Hã oradores inscritos.
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Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- (Sem
revisão do orador.) Sr. Presldent:Je, Srs.
Senadores, ontem, por volta de 11 horas
da noite, recebi uma chamada telefônlca
com uma mensagem patética do Prefeito
da cidade de Marabá, no Rio Tocantins.
E hoje, honrado pela solldariedade dos
Senadores Cattete Pinheiro e Renato
Franco, em nome da Bancada do Pará
quero dirigir-me ao Senado e, do Senado, às autoridades federais do Executivo,
no sentido de atentarem para o problema de calamidade públlca, já decretada, com relação à área do Tocantins
nas cidades de Marabá e Tucuruí.
Hoje pela manhã, tive a oportunidade de falar com o Ministro Ney Braga
e obtive de S. Ex.a a primeira grande
demonstração de solidariedade humana.
Determinou ele que nove mil toneladas
de alimentos, até aqui destinados it
Campanha Nacional de Alimentação
Escolar, pudessem ser liberadas para
ut!llzação pela população que passa
fome.
A cidade de Marabá deve ter quinze
mil habitantes, e, seguramente, 50%
deste total estão desabrigados e sem alimentos; Marabá está ilhada, e a enchente só é similar àquela que s•e verificou em 1913; nenhuma outra, nesse
decurso de tempo, foi comparável com
a que está ocorrendo no momento. Só
o campo de aviação está ainda praticável; o aeroporto, pl.'ecário.
·
Tive o prazer, como ex-Ministro da
Educação, de verificar - e esse prazer
seria também do ex-Ministro Costa Cavalcanti, como Ministro do Interior -,
de verificar, repito, que o Projeto Rondon está dando mais uma das suas contribuições inestimáveis. Foi através do
Projeto Rondon que Marabá pôde falar
para o exterior, pois a cidade está tu-.
talmente insulada e com as suas comunicações cortadas. Ouvi, portanto, o
apelo a partir de um radioamador que
funciona dentro do Projeto Rondon, que
é o Campus Avançado da Universidade
de São Paulo em Marabá.
Hoje, estou pedindo audiência ao Ministro do Interior, que se encontra em
Recife, para solicitar a S. Ex.n as providências necessárias ao atendimento
das populações desabrigadas, uma vez
que esse problema se insere nas atribuições do Ministério do ln terior.

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que eu queria fazer ao Senado, para
que, como dis.s-e, do Senado a nossa voz
chegue aos nossos dirigentes atuals, a
partir d•e Sua Excelência o Senhor Presidente da República, até Ministérios.
Citaria especificamente o Ministério do
Interior, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, através da ação pronta do Ministro Ney Braga, e todos aqueles que têm atribuições relacionadas com
este problema.
Era o que tinha a· dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador ·
Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que me ·traz à tribuna, para colher a atenção desta Casa,
é semelhante àquele que acaba de ser
abordado pelo nobre Sr. Senador Jarbas
Passarinho, representante do Pará.
Na Sessão de anteontem, Sr. Presidente, comuniquei ao Senado e à Nação
a situação por que atravessa o Estado
de Santa Catarina, especialmente suas
regiôes sul, do Vale do Itaj aí e norte do
nosso Estado, face às chuvas prolongo.das que estão provocando uma verdadeira catástrofe. Ontem, apesar de não
ter conseguido comunicação com a cidade de Tubarão ou com qualquer outra cidacl!e da região sul, pude obter alguns elementos através de infonnaçõe.s
que me foram fornecidas pelo Jomal
de Santa Catarina, de Blumenau, coração do Vale do Itajaí. Agora, cumpro
o dever de trazer os fatos ao Senado,
para conhecimento da Nação.
O sul de Santa Catarina e q, região
oeste estão totalmente sem energia elétrica. A Usina Termoelétrica Jorge Lacerda, locallzada no Distrito de Capivari,
na cidade de Tubarão, interrompeu suas
atividades, pois foi invadida pelas águas.
Circunstância grav,e é que, até ontem à
noite, continuava chovendo copiosamente naquela região.
Há falta de água, de alimentos e de
agasalhos em Tubarão e nas cidades
vizinhas, especialmente Urussanga, Morro da Fumaça, Turvo e Araranguá. O
Município mais atingido, Tubarão, tem
uma população de 100 mil habitantes;
dois terços do perímetro urbano encontram-se alagados. A população desabri-
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refugiou-se em duas elevações da cidade, uma onde está localizada a catedral e outra elevação .Próxima.
Segundo o Depa.rtamen'f.o. Nacional de
Estradas de Rodagem, dois metros de
água cobrem o trecho da BR-101, que
liga Tubarão à cidade de Laguna. Nesse
trecho, três pontes foram arrastadas pela correnteza. Em toda a região, calculase que o número de desabrigados alcança 8 mil pessoas, principalmente aquelas
que residem nas regiões rurais.
As comunicações entre Tubarão e a
Capital do Estado, Florianópolis, estão
sendo realizadas através de um transmiss.or alimentado a bateria. As comunicações são extremamente precárias;
mesmo os helicópteros <la Força Aérea
Brasileira não estão conseguindo chegar
à cidade de Tubarão. Os recursos enviados pelas Forças Armadas, todas mobilizadas para o trabalho de assistência
aos flagelados, estão chegando à região
através de barcos e lanchas.
Na cidade vizinha, Siderópolis, foi decretado estado de calamidade pública.
O Município está completamente isolado ·em virtude da queda de barreiras e
pontes nas estradas de acesso.
A cidade de A:raranguá, mais oo sul,
está sem ligações telefônlcas, e inúmeras famílias buscaram refúgio nos telhados das casas e nas elevações próximas.
A cidade de Orleães, também na região, está completamente isolada. No
Distrito de Pindotiba, nesse Município
de Orleães, 26 casas foram destruídas.
Na cidade de Laura Müller, centenas
de pessoas estão desabrigadas, ruas destruídas e um número ainda não avaliado de casas desmoronadas.
Na cidade de Criciúma, maior centro
produtor de carvão de Santa Catarina,
as ruas centrais estão submersas, e o
número de desabrigados ascende a 500.
As mesmas informações que me foram
transmitidas pelo Jornal de Santa Catarina dão conta de que a situação é
análoga nas cidades de Turvo, Urussanga e Meleiro, na ·região do sul do Estado
de Santa Catarina.
Vivemos horas as mais difíceis. A população desesperada. Não temos, neste
momento, elementos seguros para trans-

mltlr ao Senado o vel'dadeiro quadro da
calamidade, já que não conseguimos estabelecer comuicação com a região.
No vale do rio Tijucas, mais ao norte,
as Cidades de Tijucas, Caneliuha e São
João Batista estão, também, praticamente submersas. Toda a região rural
foi atingida, e a produção agrícola, totalmente perdida. A linha de transmissão de energia elétrica de usina da
SOTELCA, da Eletro-Sul, para a Cidade
de Lajes também foi destruída, o que
provocou a interrupção do fornecimento
de energia elétrlca às regiões do Planalto Serrano e oeste catarinense. Todo
o fornecimento de energia elétrlca a
essas duas grandes regiões de Santa
Catarina está sendo feito através de
pequenas usinas hidrelétricas: usina
santa Cruz, no Município de Caplnzal,
usina da Esperinha, no Município de
Faxinai dos Guedes, e usinas hldrelétrlcas de Curitibanos e Caçador.
No Município de Blumenau, houve um
deslizamento no trecho da estrada Jorge
Lacerda, e foram destruídas 15 casas e
outras 37 terão que ser demolidas porque sofreram graves abalos. Oito pontes
foram destruídas, somente no bairro
proletário de Ribeirão Garcia.
A calamidade se estendeu ainda, Sr.
Presidente, a determinados munlcívios
da região Serrana. Tenho elementos para informar que no Munlcip!o de Urubici a plantação de milho e hortaliças
estâ completamente perdida.

o mais grave, como afirmei, é que
continua a chover na região sul do Estado, e as outras regiões, do Vale do
Tljucas, do Vale do Itajai, do norte do
Estado estão sofl'endo os maiores prejuízos.
Hoje, Sr. Presidente, confirmando
essas informações que colhi, partidas
de Blumenau, da dlreção do Jomal de
Santa Catarina, o Jomal de Brasília
anuncia, valendo-se de informações da
Agência Estado, que o número de mortos oscila, na região sul de Santa Catarina, entre 1. 000 e 1. 500 pessoas, e
acrescenta:
"A situação é extremamente grave
em Tubarão, Isolada do resto do
Estado, com um número de mortos
calculado entre 200 e 300 pessoas e
onde, segundo uma freira, as pessoas estão morrendo de fome ou
afogadas no centro da cidade.
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radioamadores de Santa Catarina
formaram uma cadela para prestar
socorro às vítimas, mas nada conseguiram: os radioamadores de Tubarão não respondem às suas chamadas, RadioamadQres de cidades
vizinhas, como Orleães e Lauro Müller, informaram que "há um Imenso
mar em dlreção a Tubarão".
Estas notícias estão a preocupar a representaçãQ federal de Santa Catarina,
nesta Casa e na Câmara dQS DeputadQs.
Diversos Deputados Federais catarinenses já fizeram pronunciamentos semelhantes ao que estou, nesta hora, produzindo, e todas as providências temos
solicitado do Poder Executivo para minorar os prejuízos causados pela catástrofe.
O Sr. Adalberto Sena- Permite V.Ex.e.
um aparte?

v.

O SR. ANTôNIO CARLOS Ex.e. com muito prazer.

Ouço

O Sr. Adalberto Sena - Meu aparte é
para dizer a V. Ex.e. que não é só a Bancada de Santa Catarina que está preocupada. Todos nós, aqui, estamos.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Grato a
V. Ex.8 pela solidariedade. Tenho a certeza de que a Casa há de compreender
as razões que me trazem à tribuna, pela
segunda vez, pois que, realmente, a situação em Santa Catarina é de extrema
gravidade e está a exigir providências
as mais urgentes e decisivas do Poder
Executivo federal.
Folgo em anunciar que, ontem, após
despacho com o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, o Sr. Ministro
das Minas e Energia viajou a Santa Catarina para conhecer da situação e, certamente, tomar as providências na área
de seu Ministério.
Desejo, como fiz em relação aos Ministros da Agricultura, da Fazenda e do Planejamento, dirigir hoje um apelo ao Sr.
Ministro do Interior para que mob!llze a
Superintendência do Desenvolvimento
Econômlco da Região Sul, SUDESUL, e
faça o possível para que todos os órgãos
do Poder Executivo, do seu e de outros
Ministérios se moblllzem para atender
à grave situação por que atravessa a
gente ca tarlnense.

O Sr. Guido Mondin permite?

V. Ex.a me

O SR. ANTôNIO CARLOS -Ouço o
nobre Sr. Senador Guldo Mondln.
O Sr. Guido Mondin - O nobre Senador não Ignora que o Rio Grande do
Sul também está a pagar o seu tributo
à fúria das águas. No Município de Torres, llndelro com Santa Catarina, o quadro é realmente desolador com a cheia
de Mampituba. Ainda ontem, estando no
Rio Grande do Sul, ouvia o Prefeito de
Torres relacionar os prejuízos que a economia do município está enfrentando no
que tange à produção de arroz, de canade-açúcar, de banana mesmo de soja.
Mas o pior ocorre nos Municípios de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul onde,
lamentavelmente, há vítimas a registrar;
já algumas mortes ocorreram. Felizmente, o Governo do Estado tem agido com
presteza, eliminando multo daquilo que
a população nesses municípios vem sofrendo. Entretanto, no caso de Santa Catarina, o quadro é verdadeiramente assustador. Então, o Rio Grande do Sul
está solidário com esta angústia, com este
sofrimento, pagando, por sua vez, sua
parte em mais esta enchente - que, como V. Ex.a sabe, perl<>dlcamente também estamos sofrendo.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Multo
grato a V. Ex.e., nobre Sr. Senador Guldo
Mondln.
Realmente, a situação do Município de
Torres se assemelha à que estamos vivendo em todo o sul de Santa Catarina.
O Sr. Ruy Santos V.Ex.e. um aparte?

Permite-me

O SR. ANTôNIO CARLOS -Ouço o
nobre Sr. Senador Ruy Santos.
·O Sr. Ruy Santos - Neste últimos
dias, o noticiário sobre quase todos os
Estados brasileiros está Inquietando. Em
Mato Grosso foi onde a calamidade começou e há destruição enorme de áreas
plantadas e população desabrigada. Em
São Paulo, ouvi ontem, na região de Presidente Epltáclo, também a mesma coisa.
Vi na televisão a situação do Rio Grande
do Sul, como vi a de Santa Catarina. O
nobre Senador Jarbas Passarinho trouxe
depoimento sobre o que se passa em
região do Pará e apelo para providências
a respeito. E agora V. Ex." fala. Embora
na Bahla esteja chovendo multo, mas
sem esta repercussão dolorosa que se
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para trazer a solidariedade da Bahia,
não só ao Senador Jarbas Passarinho,
como a V. Ex.a e aos representantes daqueles Estados que passam situação difícil em conseqüência das chuvas que
caem, Impressionantemente, nos seus
territórios.
O SR. ANTONIO CARLOS -Grato a
V. Ex.a, nobre Sr. Senador Ruy Santos.
V. Ex.a disse muito bem, o fenômeno
das enchentes na Região Sul do Brasil,
especialmente no Estado de Santa Catarina, cujo sistema hidrográfico é extremam·ente rico, é fenômeno periódico.
Tenho ocupado esta tribuna, nestes dez
anos de exercício de mandato, inúmeras
vezes, para solicitar providências, para
encarecer medidas capazes de minorar
os prejuízos causados pelos fenômenos,
que têm um caráter cíclico.
Agora, todavia, a situação é completamente diferente. Nós estamos com uma
região do Estado totalmente Isolada.
Nem os helicópteros do Serviço de Salvamento da Força Aérea Brasileira podem alcançar a cidade de Tubarão; e
alguns que lá chegaram ao fim da semana passada não têm condições de decolar.
A usina termelétrica da localidade de
Capivari, cuja potência é de 235.000 Quilowatts, está totalmente paralisada. Esta usina não só fornece energia para a
Região Sul, como para cerca de 70% do
território catarinense. A linha de transmissão para a região serrana, e que dela
atinge as regiões do Vale do Rio do Peixe e do Oeste, foi destruída pela calamidade. Estamos sendo atendidos na região do Oeste pelas pequenas usinas elétrlcas a que me referi, e na regiã-o do
norte e Vale do Itaj ai, pela energia elétrica que nos fornece o Estado do Paraná, principalmente através da produção da usina inaugurada durante o Governo do eminente Presidente Emil!o
Garrastazu Médlci, a usina hidrelétrica
Capivari-Cachoelra, que velo reforçar a
produção de energia elétrica daquele Estado.
O Prefeito de Tubarão, através de ligação precária, feita por um transmissor alimentado a bateria, solicitou cem
mil vacinas contra o tifo. Há, pois, ameaça de surtos epidémicos que vêm agravar a situação. Toda a produção rizícola

do sul do Estado está totalmente perdida, e os prejuízos ainda não podem
ser de fato avaliados em toda a sua extensão, pois que as notícias que recebemos são esparsas, descontínuas e até
contraditórias.
Por tudo isso, Sr. Presidente, estou
nesta tribuna pintando o quadro de desespero e de desolação que atingiu o Estado que tenho a honra de representar.
O Sr. Benjamin Farah Ex.a um aparte?

Permite V.

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Senador Benjamin Farah.
O Sr. Benjamin Farah - Já um dos
meus companheiros de Bancada expressou a solidariedade nossa ao seu apelo;
eu apenas estou aqui ratificando-a. Em
verdade, são muitos os Estados que estão
atingidos por essa calamidade que se repete periodicamente. O Brasil é país dos
contrastes: ora seca excessiva ora enchentes te~rívels. Não f!J-lta, 'graças a
Deus, o esp1rito de reslstencia, de estoicismo do nosso povo, como também não
falta a solidariedade dos homens responsáveis. Assisti a uma dessas enchentes: a Câmara dos Deputados designou,
certa vez, uma Comissão para examinar
os efeitos de uma enchente no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória
nos Idos de 1959. Presenciei os terríveis
efeitos de enchentes em várias cidades:
populações flageladas socorridas principalmente por guarnições m!lltares que
as recolhiam; davam-lhes roupas, alimentos, toda a assistência necessária e
até transporte àqueles que tinham obrigações Imediatas. O carinho, a bondade
e a solidariedade daqueles mllltares impressionaram-me profundamente, e quero citar o trabalho por eles desenvolvido
em uma das cidades do Rio Grande do
Sul: Pelotas. Assisti também, com o meu
coração cheio de entusiasmo, à bravura
da população de Santa Vitória do Palmar: a resistência da população diante
da calamidade é qualquer coisa que nos
causa orgulho, a nós brasileiros que pertencemos a uma Pátria de homens tão
bravos, tão resignados e tão dignos. Agora, esse fato se repete em vários Estados. V. Ex.a, com a sua Inteligência, com
seu coração sensível, traz à Casa o quadro real do que se passa no seu Estado.
Infelizmente, a mesma desgraça está
ocorrendo em outros Estados. Em nome
da minha Guanabara - que também é

-
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-499sensível a esse apelo -, quero expressar
a V. Ex.a a minha solidariedade que se!
é a solidariedade do povo e do Governo
daquele Estado que tenho a honra de
representar.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito
obrigado a V. Ex.a, nobre Sr. Senador
Benjamin Farah. O aparte de V. Ex."
enriquece e engrandece o discurso que
estou pronunciando.
Continuando, Sr. Presidente, pintando
o quadro de desolação e desespero, quero
registrar, aqui, em manifestação de
agradecimento, a decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
determinando a ida imediata do Sr. Ministro das Minas e Energia ao sul de
Santa Catarina; será a .presença do Poder Executivo federal e o penhor seguro
de que medidas efetivas serão adotadas.
O Sr. Octávio Cesário Ex.a um aparte?

Permite V.

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Senador Octávio Cesário.
O Sr. Octávio Cesário - Senador Antônio Carlos, tenho noticias seguras de
que realmente alguns municípios de Santa Catarina atravessam situação multo
difícil, notadamente Tubarão. Por esta
razão, quero trazer, também, a solidariedade da representação do Paraná, para que os Poderes Públicos atendam ao
apelo multo justo de V. Ex.a
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo
obrigado a V. Ex.a O depoimento de
V. Ex.a vale muito para mim. V. Ex."
é representante de um Estado vizinho,
conhece bem Santa Catarina e pode dizer à Casa da situação que estamos atravessando.
Depois do reconhecimento, Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao Sr. MInistro do Interior: ontem, S. Ex.a, em
entrevista à Rede Nacional de Televisão,
nesta série de pronunciamentos comemorativos do 10.0 aniversário da Revolução, abordou o problema da modernização, do reaparelhamento das Comissões
de Defesa Clvll, órgãos capazes de atender a situações como a que está vivendo
o meu Estado. Espero que S. Ex.n comece
este trabalho em Santa Catarina e faça
possível um atendimento pronto e eficiente à gente catarlnense, que está vi-

vendo, neste momento, uma verdadeira
tragédia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado .para
Sessão Solene a realizar-se hoje, 27 de
março, às 15 horas, .no Plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao
transcurso do clnqüentenárlo da morte
de Nilo Peçanha.
Nada mais havendo que tratar, convoco
o Senado para Sessão Extraordinária a
re.al!zar-se dia 28, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n. 0 1, de 1974 (apresentado
pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n. 0 3, 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 o
Governo do Estado do Rio Grande do
Sul possa elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 4, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicldade.
2
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n. 0 8, de 1974 (apresentado
pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.0 17, 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
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),
tendo
PARECER, sob n.o 18, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade.

•

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sesstlo às 10 horas e 50
minutos.)
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23.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de março de 1974
l'RESIDiNCIA DO SR. ADALBERTO SENA

As lO horas, acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Gulom.ard
-Geraldo Mesquita- Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alel!iandre Costa - Clodomlr Mllet José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella - Helvidio
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dlnarte Mariz- Luís de Barros
- Domiclo Gondlm - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista
-Antônio Fernandes- Heitor Dias
- Ruy Santos - Carlos Lindenberg
- Eurico Rezende - João Calmon
- Amaral Peixoto - Paulo Torres
- Vasconcelos Torres - Benjamin
Farah - Danton Joblm - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema José Augusto- Magalhã·es PintoFranco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival
C.alado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa- Octávio Cesário Antônio Carlos - Lenolr Vargas Daniel Krieger - Guido Mondln.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. to-secretário procederá à leitura do Expediente.

:li: lido o seguinte

EXPEDmNTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo à apreciação do Senado
a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia

aquiescência:
MENSAGEM
N.0 10'7, de 19'74
(N.• 119/74, na or11em)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 Utem

III) da Constituição, tenho a honra de

submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor João Baptista Pinheiro, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de DIplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Argentina, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, de 12 de dezembro de
1972.
2. Os méritos do Embaixador João Baptista Pinheiro, qu·e me Induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anel!ia Informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 27 de março de 1974. Ernesto Gcisel,

-- 501"CURRICULUM VITAE" DO EMBAIXADOR JOÃO BAPTISTA PINHEIRO
Nascido em Slquelra Campos, Espírito
Santo, em 26 de outubro de 1914. Bacharel em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Nlteról. "Mas ter of Arts", pelo Colégio de
Ciências e Letras da Universidade . da
Califórnia, 1948. Professor do Instituto
Rio Branco nos Cursos de Extensão de
Conceitos Básicos de Economia Política
e Renda Nacional, 1952, e de Economia
Política e Politica Econômlca, 1952 e
1953.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1940.
- Auxiliar da Secretaria-Geral da In
Reunião de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 1942.

-

-

-Auxiliar do Chefe do Departamento
de Administração, 1942.

-

- Terceiro Secretário da Embaixada em
Buenos Aires, provisoriamente, 1944 a
1945.

-

- Vice-Cônsul em São Francisco, 1945.

-

- Promovido ,a Cônsul de Segunda
Classe, por merecimento, 1945.

-

- Cônsul-Adjunto em San Francisco,
1946 a 1949.

-

- Encarregado do Consulado-Geral em
San Francisco, 1947 e 1949.

-

- Secretário da Delegação do Brasil à
XXXI Conferência Internacional do
Trabalho, San Francisco, 1948.

-

- Segundo Secretário da Emb.alxada em
Washington, 1949 a 1951.
- Representante do Brasil no Comitê
de Revisão da Escala de Contribuição
da Organização das Nações Unidas
para Alimentação e A g r I cu 1 tu r a
(FAO), 1950.
-

-

Membro da Delegação do Brasil à
Sessão Ordinária do Conselho da FAO,
Roma, 1951.
Membro da Delegação do Br,asll à
Reunião do Comitê Plenário da Comissão Econômlca para a América
Latina (CEPAL), Santiago, 1952.
Assessor Técnico da XV Sessão do
Conselho da FAO, Roma, 1952.
Assessor Técnico da éomlssão de Exportação de Materiais Estratégicos,
1952.
Membro da Comissão de Coordenação
dos Preparativos da Conferência da
CEPAL, Rio de Janeiro, 1953.
Secretário da Comissão COnsultiva de
Acordos Comerciais, 1953.
Membro da Delegação do Brasil ao
V Período de Sessões da CEPAL, 1953.
Delegado do Brasil à XVII Sessão do
Conselho da FAO, Roma, 1953.
Membro da Comissão de Estudo do
Programa da X Conferência Intera.merlcana, Caracas, 1953.
Promovido a Primeiro-Secretário, por
merecimento, 1953.
Delegado do Brasil à Vll Sessão da
Conferência da FAO, Roma, 1953.
Delegado do Brasil à Xvni Sessão do
Conselho da FAO, Roma, 1953.
Chefe, Substituto, da Divisão Econômlca, 1954.
Membro da Seção Brasileira da Comissão Ml~ta Bras!l-Finlã.ndia, 1954.
Assessor-Suplente da Delegação do
Brasil à Reunião dos Chefes de Missão em Países Membros da Organização dos Estados Americanos (CEAl,
1954.

- Membro da Delegação do Brasil Negociadora da Renovação dos Acordos
d·e Intercâmbio comercial entre Brasil e Portugal, 1954.

Membro Eleito do Comitê de Controle Financeiro da FAO, 1950.

- Auxiliar do Secretário-Geral, 1954 a
1955.

- Membro da Delegação do Brasil à
Sessão Extraordinária do Conselho
Interamerlcano Econômlco e Social
(CIES), 1950.

- Secretário da Fazenda do Governo· do
Espírito Santo, 1955.

- Membro da Delegação do Brasil à
Conferência Especial da FAO, Washington, 1950.

- A disposição do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômlco (BNDEl,
1956.
- Dlretor do BNDE, 1957 a 1961.

-

-502- Delegado do Brasil à Conferência
Económica da OEA, Buenos Aires,
1957.

- Promovido a Ministro de Segunda
Classe, por merecimento, 1958.
- Delegado do Br.asil ao Comitê dos
"21", do Conselho da OEA, Buenos
Aires, 1959.
- Membro da Comissão para elabora~
ção das Instruções à Delegação do
Brasil ao Comitê dos "21", 1960.
- Delegado do Brasil ao III Período de
Sessões da Comissão Especial de For~
mulação de novas Medidas de Coope~
ração Econômica (Comitê dos "21"),
Bogotá, 1960.
- Chefe da Delegação do Br.as!l à Reu~
nião Especial para a Reestruturação
do Conselho Interamericano Econô~
mico e Social (CIES) da OEA, Washington, 1960.
- Chefe da Delegação do Brasil ao IX
Período de Sessões do Comitê de Comércio da CEPAL, Santiago, 1961.
- Conselheiro da Delegação do Brasil às
Primeiras Reuniões Anuais do CIES,
Washington, 1962.
- Delegado-Suplente do Brasil à XVIII
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1963.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada
em Tóquio, 1964 a 1965.
- Encarregado de Negócios em Tóquio,
1964.

-Representante do Brasil à Reunião
da CEPAL, sobre Integração Económica na América Latina, Santiago,
1965.

- Delegado do Brasil nas Negociações
com o Governo Japonês sobre a "Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A.," 1965.
-

Chefe da Delegação Permanente do
Brasll junto à Associação Lati~
no-Americana de Livre Comércio
(ALALC), 1965 a 1969.

-

Membro da Delegação do Brasil à
Conferência dos Chanceleres das ?,artes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1965.

-

Chefe da Delegação do Brasil às V e
VI Conferências da ALALC, Montevidéu, 1965 e 1966.

- Chefe da Delegação do Brasil ao V
e ao VI Períodos de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1965 e 1966.
- Subche:!'e da Delegação do Brasil às
VI Reuniões Anuais Ordinárias do
CIES, 1966.
- Promovido a Ministro de Primeira
Classe, por merecimento, 1966.
- Membro da Delegação do Brasil às I
e II Reuniões do Conselho de Ministros da ALALC, Montevidéu, 1966 e
1967.

- Chef·e da Delegação do Brasil à Vm
Sessão do Comitê de Comércio e Desenvolvimento da ALALC, Montevidéu, 1967.
- Delegado do Brasil à Reunião Extraordinária do CIES, Buenos Aires,
1967.

- Delegado do Brasil à XI Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações
Exterioves, da OEA, Punta del Este,
1967.

- Chefe da Delegação do Brasil ao IV
Período de Sessões Extraordinárias
da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu,
Montevidéu, 1967.
- Delegado do Brasil à Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção, 1967.
- Chefe da Delegação do Brasil ao VII
Período de Sessões Ordinárias da
Conferências das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1967.
- Presidente da Comissão Permanente
de Assuntos Administrativos e Financeiros da ALALC, 1968.
- Delegado do Brasil à XXIII Sessão da
Assembléia Geral das Nações unidas,
1968.

- Embaixador no México, 1969 a 1971.
- Presidente do Grupo de Trabalho Interminlsterial para Preparação da
Posição do Brasll na Comissão Especial de Coordenação La.tino~America
na (CECLA), CIS e Entendimentos
Bilaterais com os Estados Unidos da
América, 1969.
- Ohservador do Brasil à I Sessão da
Conferência Geral do Organismo
para a Proibição de Armas Nucleares
na América Latina, 1969.

•
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-503Membro da Delegação do Brasil à VI Eleitoral, criados e estruturados com
Reunião em Nível Técnico da CECLA, . fundamento na. Lei n. 0 5.645, de 10 de
Vifía de Mar, 1969.
dezembro de 1970, correspondem os se- Delegado do Bras!J à VI Reunião guintes vencimentos:
Anual Ordinária do CIES, 1969.
I - Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário
- Subchefe da Missão Especial para. Incremento do Intercâmbio entre
Vencimentos
Bras!l e México, 1969.
Níveis
Mensais
CI'$
- MembrG da Delegação do Brasil às
Solenidades da Posse do Presidente
TSE-AJ-8
do México, 1970.
5.440,00
TSE-AJ-7
4.820,00
- Chefe da Seção Braslle!ra na. Reunão
TSE-AJ-6
4.080,00
da Comi.ssão Mista de Comércio BraTSE-AJ-5
2.920,00
sil-México, 1970.
TSE-AJ-4
2.510,00
TSE-AJ-3
2.100,00
- Delegado à XVII Sessão da ConferênTSE-AJ-2
.1. 630,00
cia da Organização das Nações UniTSE-AJ-1 ............
1.360,00
das para Alimentação e Agricultura
CFAO), Roma, 1973.
- Embaixador do Brasll em Bonn, a
partir de 2 de setembro de 1971.
II - Grupo-Serviços Auxiliares

-

• • • • o o. o • • • •
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............
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o
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o Embaixador João Baptista Pinheiro,
nesta data, encontra-se no exercício de
suas funções junto ao Governo da República Federal da Alemanha.
Secretaria de Estado das Relações
Exteriores, em 26 de março de 1974. Octavio Rainho Neves, Chefe da. Divisão
do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFíCIO

CI'$

TSE-SA-6
TSE-SA-5
TSE-SA-4
TSE-SA-3
TSE-SA-2
TSE-SA-1

III -

DO SR. 1. -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
0

Enviando, à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 11, de 1974
Fixa os valores de vencimentos
dos cargos d!os 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.o - Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta Lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior

Vencimentos
Mensais

Níveis

2.380,00
2.040,00
1.630,00
1.080,00
950,00
610,00

Grupo-Serviços de Transporte
Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais

Níveis

CI'$

TSE-TP-5
TSE-TP-4
TSE-TP-3
TSE-TP-2
TSE-TP-1
IV Nlvels

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00
Grupo-Artesanato
Vencimentos
Mensais
Cr$

TSE-ART-5
TSE-ART-4
TSE-ART-3
TSE-ART-2
TSE-ART-1

2.100,00
1. 630,00
1.290,00
880,00
540,00
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Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior
vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TSE-NS-7
TSE-NS-6
TSE-NS-5
TSE-NS-4
TSE-NS-3
TSE-NS-2
TSE-NS-1

•• o •••••••••

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

VI - Grupo-Outras Atividades
de Nível Médio
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TSE-NM-7
TSE-NM-6
TSE-NM-5
TSE-NM-4
TSE-NM-3
TSE-NM-2
TSE-NM-1

•• o • • • • • • • • •

............

2.380,00
2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,0C
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 regime de tempo integral 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.o - A partir 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 especificadas neste artigo.
§ 2.0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente da secretaria do Tribunal superior Eleitoral, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou
transpostos para as Categ.arias 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 Superior Eleitoral, 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 lO 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
pessoal, nominalmente identificável, na
forma do disposto no art. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n. 0
10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 - 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;
II - para a Categoria Funcional de
Taquígrafo Judiciário, diploma ou certificado de conclusão de curso superior,
ou habilitação legal equivalente, da área
das Ciências Humanas e Sociais e das
Letras, correlacionadas com as atribuições da Categoria Funcional, além da
correspondente formação especializada;
III - para a Categoria Funcional de
Auxiliar Judiciário, certificado de conclusão do ciclo colegial ou ensino do segundo grau, ou de nível equivalente, e
prova de matrícula no segundo periodo
letivo, no mínimo, de um dos cursos superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração;
IV - para as Categorias Funcionais
de Agente de Segurança Judiciária e
Atendente Judiciário, certificado de conclusão do curso ginasial ou oitava série
do primeiro grau ou de nível equivalente;
V - demais exigências constantes das
Instruções reguladoras de concursos, inclusive no tocante à formação profissional especializada.
Art. 6. 0 - As funções integrantes do
Grupo-Direção e Assistência Intermediâ-
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forma do art. 5. 0 da Lei Complementar
n. 0 10, de 6 de maio de 1971, adotados
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 correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no
art. 10 do Decreto-Lei n. 0 1.256, 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 aposentadoria, incidindo a revisão somente sobre a parte
do provento correspondente ao vencimento básico aplicando-se as normas
contidas nos arts. 2.o, 3.0 e 4. 0 desta lei.
§ 2.
o vencimento que servirá de
base à revisão do provento será o fixado para a classe da Categoria Funcional
para a qual tiver sido transposto o cargo de denominação e símbolo iguais ou
equivalentes ao daquele em que se aposentou o funcionário.
0 -

§ 3,o - O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do primeiro Ato de inclusão de
cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 8.0 - Aos atua!s funcionários,
mediante petição a ser formalizada junto ao órgão de pessoal, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação
desta lei, será facultado permanecer nos
cargos de que são ocupantes efetivos,
com os direitos, vantagens e obrigações
da situação anterior, passando a integrar Quadro Suplementar, em extinção,
juntamente com os cargos ocupados pelos que não lograrem hab!lltação no processo selet!vo a ser disciplinado pelo Tribunal.

Art. 9. 0 - Os vencimentos fixados no
art. 1.0 desta lei vigorarão a partir da
data dos atas de inclusão de cargos no
novo sistema, a que se refere o § 1.0 do
art. 2.o.
Art. 10 - Os ocupantes de cargos que
ln tegrarem as classes das Categorlas

]!'unclonals dos Grupos a que se refere
esta lei ficarão sujeitos ao regime de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho.
Parágrafo único - Os ocupantes dos
cargos Integrantes do Grupo-Outras Atlvidades de Nível Superior ficarão sujeitos à jornada de trabalho estabelecida
pela Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, de conformidade com as necessidades do serviço, observado o mínimo
de 30 (trinta) horas semanais.
Art. 11 - São criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, no Grupo-Outras At!v!dades de Nível Superior, 5 (cinco) cargos de Contador, código TSE-NS-924.
Parágrafo único - O provimento dos
cargos criados por este artigo fica condici·Onado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Superior
Eleitoral.
Art. 12 - Serão organizadas sob a
forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contab!lldade e auditoria e serviços gerais, além de outras at!vidades auxlllares, comuns a todos os
órgãos da Justiça Eleitoral que, a critério do Tribunal Superior Ele! toral necessitem de coordenação central. '
Parágrafo único - A estruturação dos
sistemas de que trata este artigo será
estabelecida em Instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13 - Observado o disposto nos
arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei n.o 5.645,
de lO de dezembro de 1970, 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. 14 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM

N.0 16, DE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição,
e para ser apreciado nos prazos nele refe-
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-506ridos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, o anexo projeto de
lei que "fixa os valores de vencimentos
dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares,
Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior e
Outras Atlvidades de Nível Médio, do
Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras
providências".
Brasília, em 4 de março de 1974. Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O 94, DE 28
DE FEVEREffiO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO PRESIDENTE DO TRmUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu
Médlci
Digníssimo Presidente da República
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência, em
conformidade com o disposto no art. 115,
inciso II, da Constituiçã:o, o anteprojeto
de lei fixando os valores de vencimentos
dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxlliares,
Transp·orte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior e
Outras Atlvidades de Nível Médio, do
Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, aprovado em
Sessão de 21 de fevereiro corrente.
Na elaboração do anteprojeto, já examinado pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), foram observadas as diretrizes de que trata a Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e
atendidas as exigências constantes dos
arts. 98 e 108, § 1.0 , da Oonstltuiçoo e da
Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio
de 1971.
O custeio do anteprojeto deverá ser
atendido pelos recursos a esse fim destinados, sendo absorvidas, pelos novos
valores de vencimentos, todas as vantagens e retribuições percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes dos cargos a

serem transformados ou transpostos,
ressalvados, apenas, o salário-familia e
a gratificação adicional por tempo de
serviço, e, ainda, a vantagem pessoal a
que porventura façam jus, de acordo com
o art. 4. 0 , da Lei Complementar n.o 10, de
6 de maio de 1971.
Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os protestos de meu
mais elevado apreço. - Carlos Thompson
Flores, Presidente.
(As Comissões de Serviço Público Civil
e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 12, de 1974
(N.• 1. 741-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPWLICA)

Concede pensão egpecial a Maria
da Cruz Gouveia, filha de Delmiro

Augusto da Cruz Gouveia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É concedida a Maria da
Cruz Gouveia, filha de Delmiro Augusto
da Cruz Gou,reia, uma pensão especial,
de valor correspondente a 3 (três) vezes
o maior salário-mínimo vigente do País.
Art. 2. 0 - A pensão de que trata o artigo anterior será vitalícia e irreversível,
correndo a despesa à conta da dotação
orçamentária própria consignada em
Encargos Gerais da União sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 3.0

MENSAGEM
N. 0 56 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 Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projet.o de Lei que "concede
pensão especial a Maria da Cruz Gouveia, filha de Delmlro Augusto da Cruz
Gouveia".
Brasília, em 1.o de março de 1974. Emílio Garrastazu Médici.

--
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-507EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 411.287/73
- N. 0 52, DE 31 DE JANEIRO DE 1974,
DO SR. MINISTRO DA FAZENDA.

Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

Sala das Comissões, em 28 de março de
1974. - Carlos Lindenberg, Presidente;
José Lindoso, Relator - José Augusto Cattete Pinheiro.

Em carta-apelo dirigida à Casa Ci vll
da Presidência da República, Maria da
Cruz Gouveia solicita o amparo do Estado, .a fim de assegurar uma velhice
liberta das incertezas de ordem material,
já que a idade não lhe permite trabalhar
e está ao desabrigo de qualquer instituição previdenc!ária.
A suplicante é filha de Delmlro Augusto da Cruz Gouveia, pioneiro do aproveitamento hidrelétrico das Quedas de
Paulo Afonso, cuja barragem recebeu o
nome do insigne brasileiro, numa justíssima homenagem prestada pelas duas
Casas do Congresso Nacional, por ocasião da passagem do seu centenário.
Os órgãos técnicos deste Ministério
manifestaram-se favoravelmente à concessão de uma pensão por lei especial,
como homenagem do Governo da Revolução à memória do ilustre brasileiro,
cujo nome pertence à História da Pátria.
Nestas condições, tenho a honra de
submeter à apreciação de Vossa Excelência, o anexo Projeto de Lei, concedendo
a Maria da Cruz Gouveia, pensão especial, de caráter vitalício, correspondente
a 3 (três) vezes o maior salário-mínimo
vigente no País.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - Antônio
Delfim Netto, Ministro da Fazenda.
(A Comissão de Finanças.)

PARECERES
PARECER
N.O 36, de 1974
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Resolução n.0 9, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n.O 9, de 1974,
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.o 58, de 1068, n. 0 79, de 1970, e
52, de 1972, para permitir que o Governo
do Estado da Bahia possa elevar em

ANEXO AO PARECER
N. 0 36, DE 1974
Redação 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.o
, DE 1974
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 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.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 da Bahia possa 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
triênio 1972/1974.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
PARECER
N.0 37, de 1974
da Comissão de Redaçã.o, apresentando a redação final do Projeto de
Resolução n. 0 5, de 1974.
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n.0 5, de 1974,
que suspende a proibição contida nas
Resoluções n.o 58, de 1968, n. 0 79, de 1970,
e n.o 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de Pernambuco eleve em

-·

-508Cr$ 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.
Sala das Comissões, em 28 de março de
1974. - Carlos Lindenberg, Presidente;
José Augusto, Relator - José Lindoso Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
N.o 37, DE 1974
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

gos dos Grupos-Ativ!dades 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 n. 0 12, de 1974, que
concede pensão especial a Maria da
Cruz Gouveia, filha de Delmiro Augusto
da Cruz Gouveia.
Nos termos da alínea b do inciso TI do
art. 142 do Regimento Interno, as matérias receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distribuídas,
pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias.
Nos termos do § 1.0 do art. 445 do Regimento Interno, encontra-se sobre a
Mesa, para recebimento de emendas, o
Projeto de Resolução n.0 11, de 1974, que,
em seu art. 1.0 , altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, parte
integrante do referido Regimento.

RESOLUÇAO
, DE 1974
N.0
Suspende a proibição contida nas
A Presidência recebeu, do Governador
Resoluções n.0 58, de 1968, n.0 79, de
1970, e n.0 52, de 1972, para permitir do Estado de São Paulo, o Ofício n.o S/8,
que o Governo do Estado de Pernam- de 1974, solicitando autorização do Sebuco eleve em Cr$ 30.000.000,00 (trin- nado Federal para que aquele Estado
ta milhões de cruzeiros) o montante possa contratar empréstimo externo e
de sua dívida consolidada, a fim de financiamento, no valor de ........... .
que aquele Estado possa contratar US$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco miempréstimo junto ao mercado finan- lhões de dólares e DM 50.000.000,00 (c!nqüenta milhões de marcos alemães), resceiro interno.
pectivamente, destinados à construção
O Senado Federal resolve:
de três hospitais de ensino para a UniArt. 1.0 - É suspensa a proibição versidade de São Paulo e Universidade
constante do art. 1.o da Resolução n. 0 de Campinas.
58, de 1968, revigorada pelas de n.0 • 79,
A matéria será despachada às Comisde 1970, e 52, de 1972, todas do Senado sões
de Finanças e de Constituição e
Federal, para permitir que o Governo do Justiça.
Estado de Pernambuco eleve em ....... .
Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruSobre a mesa, Projeto de Lei que será
zeiros) o montante de sua dívida conso- Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretário.
lidada, a 'fim de que aquele Estado possa contratar empréstimo junto ao merÉ lido o seguinte:
cado financeiro interno, destinado à
subscrição ou integralização do capital
PROJETO DE LEI DO SENADO
de 7 (sete) empresas de economia mista
N.o 23, de 1974
das quais é ac!on!sta majoritário, à reaVincula a Superintendência Naciolização do pagamento de empréstimos
nal da Marinha Mercante - SUNAque contraiu junto ao Banco do Estado
MAM - ao Ministério da. Marinha.
de Pernambuco S.A. - BANDEPE e,
também, à execução de projetes inadiáO Congresoo Nacional decreta:
veis.
Art. 1.0 - A Superintendência NacioArt. 2.0 - Esta reoolução entra em vinal da Marinha Mercante- SUNAMAM,
gor na data de sua publicação.
autarquia federal, com sede na cidade
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
- No Expediente lido constam os Proje- criada pelo Decreto-Lei n. 0 3 .100, de 7 de
tes de Lei da Câmara n. 0 11, de 1974, que março de 1941, fica vinculada ao Minisfixa os valores de vencimentos dos car- tério da Marinha.
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------509Art. 2. 0 - Tendo em vista a integração em geral dos transportes, a coordenação entre os Ministérios da Marinha,
da Aeronáutica e dos Transportes é assegurada pelo Conselho Nacional de
Transportes, nos termos da legislação específica.
Art. 3.0 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e
vinte (120) dias, estabelecendo, inclusive,
o Início de sua execução.
Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

A intenção do presente projeto é a
de aperfeiçoar a operação do sistema nacional de transportes, na medida em que
o processo do desenvolvimento vem mostrando a vulnerabilidade ou as Inconveniências desse setor de atividades.
2. Não é preciso destacar a importância
da navegação no desenvolvimento brasileiro. Ela é conhecida ou percebida por
qualquer um. O que se pretende aqui é
pedir atenção para alguns aspectos que
nem sempre são lembrados ao se abordar
as questões de comércio internacional.
3. Entendemos que o principal papel
desse setor de transportes é o de sustentar e expandir o processo continuado do
crescimento Interno, o qual pode ser associado com o de produção de bens e serviços para uso não-nacional, ou seja, atlvldades que vendem seus produtos para
não-residentes, sob a forma, portanto, de
exportação.
1.

4. Desse ponto de vista, esse estudo traz
à tona as aludidas Ineficiências da atual
organização, sobretudo quanto aos fins
a atingir, no caso, a desejada reciprocidade do Item transporte no balanço de
pagamentos.
5. Como se sabe, na sua origem, a SUNAMAM - Superintendência Nacional
da Marinha Mercante (ex-CMM - Comissão da Marinha Mercante) substitui
a Conferência de Navegação de Cabotagem (art. 12 do Decreto-Lei n.o 3.100, de
1941).
6. Pela Resolução da SUNAMAM, n.0
2. 995, de 1967, o Brasil entendeu que, para atingir a reciprocidade mencionada,
seria necessária uma Intervenção nesse
mercado, privilegiando aos armadores

nacionais do país de origem e do país
destino das mercadorias.
7. Seguiu-se uma série de acordos bilaterais que possibilitaram cotações mais
está veis de mercadorias brasileiras, o
que, em contrapartida, evidencia a ineficácia do regime de "conferências de
navios de linha", já posto em tela de juizo, desde 1964, pela Terceira Comissão da
Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento em matéria de Transportes :Marítimos, realizada sob os auspícios da
ONU - Organização das Nações Unidas.
8. Sem embargo, entretanto, entendemos que uma ação mais enérgica se torna necessária. Não se trata, contudo, de
idéia nova. Ao contrário, trata-se de uma
adaptação à estrutura do setor aeroviário, no sentido de realizar, em futuro
próximo, a substituição das atuals conferências de armadores pela Comissão de
Transporte Marítimo e Fretes das Nações
Unidas, à semelhança da IATA - Associação Internacional de Transporte
Aéreo, que, como se sabe, é um sindicato de empresas nacionais, cuja função
é distribuir criteriosamente a procura
mundial de transporte aéreo.
9. Além disso, é preciso não esquecer
que, se o poder marítimo de uma nação
é constituído por vasos de guerra, bases
navais e marinha mercante, esse poder
torna-se particularmente Importante à
medida que o pais passa do estágio de
nação devedora ao de nação credora, ou
seja, no momento em que tem de financiar suas exportações de manufaturados
para os menos desenvolvidos, como é o
caso do Brasil de 1974, em relação aos
países amigos da América Latina e da
Africa.
Cremos,· pois, que não são suficientes
as providências governamentais no setor
de transporte marítimo e na construção
naval, por meio de subvenclonamentos
e financiamentos dessa reserva naval
constituída pela frota mercante. l!: também lnsuflclen te a politica de assegurar
crescente participação da bandeira brasileira no mercado internacional de fretes, com ênfase na predominância dos
armadores nacionais no tráfego marítimo entre o Brasil e demais paises. Torna-se, agora, necessária uma ação mais
eficaz de nossa Marinha de Guerra, à semelhança das nações que se industrializaram no século passado.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Vasconcelos Torres.
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DECRETO-LEI N. 0 3.100
DE 7 DE MARÇO DE 1941
Cria a Comissão de Marinha Mer·
cante, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 - Fica criada a Comissão de
Marinha Mercante, autônoma administrativa e financeiramente, destinada a
disciplinar a navegação brasileira fluvial,
lacustre e marítima pela forma estabelecida neste decreto-lei e na sua regulamentação. A Comissão tem sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o terri tório nacional.
Art. 2.0

-

Compete à Comissão:

a) organizar as tabelas de tráfego das
embarcações nacionais, particulares ou
de propriedade da União, dos Estados ou
dos Municípios, que fazem a navegação
marítima, fluvial e lacustre;
b) fixar as linhas de navegação para
cada empresa ou armador, os calendários
das escalas, as dlsponlbiJldades ou as
medidas de utilização de tonelagem para
cada frota ou unidade, os prazos de estada nos portos e os ajustes de tráfego
com outros serviços de transporte;
e) estudar, organizar e alterar, tendo
em vista as peculiaridades regionais, as
tarifas de fretes e de salários de pessoal,
fixando as que devem ser obrigatoriamente observadas;
d) subvencionar, mediante autorização
do Presidente da Repúbllca, os serviços
deficitários da Marinha Mercante;
c) julgar das condições de venda e fretamento de embarcações nacionais, que
ficam dependendo de sua aprovação prévia, ainda que para a execução de transportes entre portos estrangeiros;
f) autorizar aquisição de material de
importação para a Marinha Mercante
Nacional;
g) conceder llcença de viagens extraordinárias para portos nacionais ou
estrangeiros;
h) estudar e propor ao Governo a unificação de serviços da Marinha Mercan·
te.

Art. a.o - A Comissão compõe-se de
três membros, nomeados em comissão
pelo Presidente da República, que dentre eles nomeará o presidente, fixando a
ordem da sua substituição.
Art. 4.0 - Ao presidente em exercício
compete a representação legal da Comissão.
Os serviços auxlllares da
Comissão serão executados pelas seguintes secções:
a) Secretaria;
b) Contabllldade;
c) Estatística.

Art. 5. 0

Parágrafo único - A organização dos
serviços, bem como o quadro de pessoal e
vencimentos serão regulados no Regimento que a Comissão submeterá à
aprovação do Ministro da Viação e Obras
Públicas.
Art. 6.0 - Os empregados da Comissão
de Marinha Mercante não são funcionários públicos e cabe ao presidente da
mesma admiti-los, licenciá-los, puni-los
e dispensá-los.
Art. '7. 0 - A Comissão proporá ao Governo, quando lhe parecer necessário,
por intermédio do Ministro da Viação e
Obras Públicas, a criação de subcomissões, às quais poderá delegar encargos e
atribuições.
Art. 8.0 - Fica Instituída uma receita
especial composta de:
a) um mil réls por tonelada ou metro
cúbico, segundo a unidade em que tiver
sido pago o frete, de mercadoria Importada do estrangeiro, por água;
b) um mil réls por tonelada ou metro
cúbico, segundo tiver sido tabelado o
frete por tonelada ou metro cúbico, de
mercadoria saída de porto brasileiro,
quer no comércio de cabotagem, quer no
de exportação para o estrangeiro;
c) as multas devidas por lnfração desta Lei e das decisões da Comissão.
§ 1.o - As taxas e as multas a que se
refere este artigo serão devidas a partir
de trinta dias da publicação da presente
Lei.
§ 2.0 - A arrecadação Incumbe às Alfândegas e Mesas de Rendas que recolherão o seu produto às agências do Banco do Brasil mais próximas, à disposição
da Comissão, deduzindo cinco por cento
em favor do Tesouro Nacional.
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Ficam excluídos do pagamento
das taxas estabelecidas nas alíneas a e h
o carvão nacional e as mercadorias referidas no art. 3.o do Decreto-Lei n.0 •••
2.615, de 21 de setembro de 1940.
Art. 9. 0 - Mediante prévio orçamento
e aprovação do Presidente da República,
a receita a que se refere o art. 8.0 será
aplicada:
a) na manutenção dos serviços da Comissão:
b) no financiamento de aquisições e
construções de návios, reparos e aproveitamento de material flutuante, e na
adaptação dos navios à queima do carvão nacional.
Art. 10 - O orçamento da União consignará anualmente uma dotação global
destinada à Comissão de Marinha Mercante, que a aplicará, de acordo o disposto no art. 2.0 ,Ietra d, no subvencionamente de linhas de navegação nacional
deficitárias, existentes ou novas, e de
viagens organizadas no interesse da economia brasileira. É condição imprescindível para o deferimento de subvenção
ser a linha ou a viagem aprovada pelo
Governo por intermédio da Comissão de
Marinha Mercante.
Art. 11 - A Comissão poderá requisitar qualquer embarcação mercante nacional que se achar paralisada em águas
nacionais ou estrangeiras, submetê-Ia a
reparos aparelhá-la e armá-la para o
tráfego, revertendo ao proprietário os
saldos liquidas da ut1!1zação, após o pagamento das obras, dos aprestos e das
despesas de administração.
Art. 12- A Conferência de Navegação
de Cabotagem e quaisquer outras organizações, no Distrito Federal e nos Estados, cujas finalidades coincidam com as
da Comissão, devem cessar suas atividades em prazo que será por ela fixado.

Parágrafo único - A Comissão aproveitará o quanto possível, nos serviços
mencionados no art. 5. 0 , os empregados
da Conferência de Navegação de Cabotagem que contem mais de um ano de serviço na data desta Lei.
Art. 13 - São passíveis de multa:
a) de dez a cem contos de réis, o armador, ou empresa, que por si, seus
agentes, capitães ou prepostos, infringir
qualquer disposição desta lei ou decisão
da Comissão;

b) de cem mil réis a vinte contos de
réis, aqueles que de qualquer modo contribuírem para praticar, encobrir ou dissimular a infração.
Art. 14 - Os processos de infração serão formados e julgados pela Comissão,
concedido à defesa o prazo de trinta dias.
Das decisões da Comissão cabe recurso,
sem efeito suspensivo, para o Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Art. 15 - As multas não pagas no prazo de trinta dias contados da notificação serão cobradas pelo processo adotado
para a dívida ativa da Fazenda Pública,
cabendo 25% das importâncias a este
título efetivamente arrecadadas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos.
Art. 16 - A Comissão, que ficará sujeita a tomada de contas anual, apresentará ao Ministro da Viação e Obras Públicas, até o dia lO de cada mês, o balancete de sua posição financeira e o relatório sintético de suas ativ1dades do mês
anterior.
Art. 17 - Os membros da Comissão de
Marinha Mercante terão os vencimentos mensais de cinco contos de réls.
Parágrafo único - Se o nomeado for
militar ou funcionário público, não receberá o V$lc1mento ora fixado, mas
terá direito, a título de representação, a
uma gratificação arbitrada pelo Presidente da República, ficando-lhe assegurados os direitos e as vantagens integrais
do posto ou cargo efetivo.
Art. 18 - Ficam revogados, cessando
todos os seus efeitos, quaisquer contratos
e dispositivos legais que tenham concedido subvenções ou auxílios a armadores
e empresas de navegação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1941;
12o.o da Independência e 53. 0 da República. GETúLIO VARGAS - João de
Mendonça Lima - F. Negrão de Lima A. de Sousa Costa - Henrique A. Guilhem.
DECRETO N, 0 64.125
DE 19 DE FEVEREffiO DE 1969
Altera o nome da Comissão de Marinha Mercante criada pelo DecretoLei n. 0 3 .100 de 7 de março de 1941.
O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o item II do
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o disposto na letra b do parágrafo único
do art. 146 do Decreto-Lei n.o 200, de 25
de fevereiro de 1967, bem como as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei
n. 0 432, de 23 de janeiro de 1969, a legislação que rege o Fundo da Marinha Mercante e a Taxa de Renovação da Comissão de Marinha Mercante, decreta:
Art. 1.0 - A Comissão de Marinha
Mercante, autarquia criada pelo DecretoLei n. 0 3 .100 de 7 de março de 1941, passa a se denominar Superintendência
Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM.
Art. 2. 0 - O órgão colegiado da referida autarquia terá a denominação de
Conselho Consultivo.
Art. 3. 0 - A Superintendência Nacional da Marinha Mercante, que substitui
a Presidência da Marinha Mercante, será exercida pelo Superintendente.
Art. 4.0 - Este Decreto que, não introduz alterações na organização básica da
autarquia, nem modificações aos atuais
ocupantes de seus cargos em comissão e
respectivas remunerações, entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1969; 148.0
da Independência e 81.0 da República. A. COSTA E SILVA- Mário David Andreazza.
DECRETO-LEI N.0 199
DE 28 DE AGOSTO DE 1969
Reorganiza o Conselho Nacional
de Transportes, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o § 1.0 do art.
2. 0 do Ato Institucional n. 0 5, de 13 de
dezembro de 1968, decreta:
Art. 1.0 - O Conselho Nacional de
Transportes, integrante do Ministério
dos Transportes, tem por finalidade participar da formulação e da coordenação
da política de transporte no sentido de
sua perfeita integração.
Art. 2.0 - O Conselho Nacional de
Transportes será presidido pelo Ministro
dos Transportes e será const! tuido dos
seguintes Membros:
a) Secretário-Geral do Ministério dos
Transportes como Vice-Presidente;

b) Um Representante do Estado-Maior
das Forças Armadas;

c) Um Representante de cada um dos
seguintes Ministérios:
-Marinha
-Exército
-Fazenda
- Aeronáutica - Setor concernente à
Aeronáutica Civll
- Planejamento e Coordenação Geral.
- Indústria e Comércio.
d) Um Representante de cada um dos
seguintes setores:
- Portos e Vias Navegáveis
- Ferroviário
- Rodoviário
-Marinha Mercante.
§ 1. 0 - Os Representantes do EstadoMaior das Forças Armadas e dos Ministérios serão nomeados, mediante decreto do Presidente da República, pe>r indicação dos Titulares dos órgãos interessados ao Ministro dos Transportes.
Os demais Membros serão nomeados pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro dos Transportes.

§ 2.0

§ 3.0 Cada Conselheiro Representante terá um Suplente, designado da
mesma forma que o Titular.

Art. 3.0 - As funções de Conselheiro
do Conselho Nacional de Transportes são
consideradas de relevante interesse nacional e o seu exercício tem prioridade
sobre o de quaisquer cargos públicos
exercidos pelos Conselheiros.
Parágrafo único - Os Conselheiros ou
seus Suplentes perceberão na forma do
art. 36 do Decreto-Lei n. 0 81, de 21 de
dezembro de 1966, gratificação pelo efetivo comparecimento às sessões do órgão
de deliberação coletiva, não podendo o
número mensal de sessões remuneradas
ser superior a 8 (oito).
Art. 4.0 - Ao Conselho Nacional
Transportes compete:
a) prope>r as diretrizes da politica
transportes;
b) opinar sobre o Plano Nacional
Viação e sobre os Planos Plurianuais
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Aviação C! vil;
c) sugerir medidas que visem ao aper~
feiçoamento dos meios de transportes e
sua exploração e<:onômica;
d) propor normas gerais referentes ao
regime e condições de exploração das
vias de transportes nacionais ou para o
exterior;
e) propor normas gerais para a con~
cessão ou autorização para a exploração
de portos ou terminais, públicos ou pri~
vades;
f) pronunciar-se sobre planos e pro~
jetos de instalação de transporte por
melo de dutos;
g) propor normas gerais para concessão de auxílios ou subvenção federal às
emprêsas de transportes e às administrações de portos ou de terminais;
h) aprovar as programações rodoviárias anuais que os Estados, Terri tórlos e
Distrito Federal lhe submeterem, através
do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem nos termos do § 1.0 do art.
21 do Decreto-Lei n. 0 512, de 21 de março
de 1969;
i) assegurar a coordenação entre os
Ministérios dos Transportes e da Aeronáutica, na forma estabelecida pelo art.
162 do Decreto~Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967;
j) pronunciar-se sobre programas de
erradicação de linhas férreas antleconômicas;

1) pronunciar-se, por iniciativa do Ministro dos Transportes, sobre os seguintes assuntos de interesse dos transportes
anteprojetos de leis, decretos e regulamentos; criação ou transformação de
órgãos públicos federais ou entidades de
administração direta ou indireta e operações de crédito ou financiamento de
que participem órgãos vinculados ao Ministério dos Transoprtes. No tocante a
assuntos de transporte aéreo, caberá
também ao Ministro da Aeronáutica a
iniciativa de que trata este dispositivo;
m) pronunciar-se sobre assuntos submetidos pelo Ministério dos Transportes
ou pelo Ministério da Aeronáutica, se referentes ao transporte aéreo comercial.
Art. 5, 0 - os pronunciamentos do
Conselho Nacional de Transportes serão

submetidos à homologação do Ministro
dos Transportes, com referendo do Mi~
nlstro da Aeronáutica, se concernentes
ao transporte aéreo.
Parágrafo único - Os pronunciamentos do Conselho Nacional de Transportes
serão adotados, em reunião, pelo voto da
maioria absoluta dos seus Conselheiros.
Os órgãos do Ministério dos
Transportes e os do Ministério da Aeronáutica, vinculados à aviação civil, colaborarão com o Conselho, sempre que
solicitados.
§ t,o - A Secretaria-Geral do Ministério dos Transportes dará assessora~
mente ao Conselho.
§ 2.0 - Para o desempenho de suas
atribuições administrativas, o Conselho
Nacional de Transportes disporá de uma
Secretaria, integrada por servidores públicos da administração direta ou indlreta, requisitados ou movimentados de
acordo com a legislação em vigor.
Art. 7.o - O cargo, em comissão, de
Chefe do Departamento Técnico, símbolo 2-C, criado pela Lei n.0 4. 563 de 11 de
dezembro de 1964, fica transformado no
cargo, em comissão, do Secretário do
Conselho, com o mesmo símbolo, mantido
o outro cargo previsto na referida lei,
ambos Integrando o Quadro de Pessoal
do Ministério dos Transportes.
Art. 8.0 - o Conselho Nacional de
Transportes elaborará o ~eu Regimento
Interno, que será aprovado por ato do
Presidente da República.
Art. 9. 0 - Este Decreto-Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o § 1,0 do art. 14 do Decreto-Lei n. 0
61, de 21 de novembro de 1966, e as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1969; 148.0 da
Independência e 81.o da República. A COSTA E SILVA- Augusto Bamann
Rademaker Grünewald - Aurélio da Lyra Tavares - Antõnio Delfim Netto 1\fário David Andreazza - Mário de Souza e 1\fello - José Fernandes de Luna Hélio Beltrão.

Art. 6.0

COMISSAO DE MARINHA MERCANTE
Boletim de Resoluções da C.M.M. n. 0 4'76
A Comissão de Marinha Mercante,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 3,0 e 7. 0 do Regula-
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de 11 de setembro de 1941. N.o 2.995 Dispõe sobre o Tráfego Marítimo entre
o Brasil e os demais Países.
Considerando a necessidade de manter
establlidade nos mercados de fretes entre o Brasil e os demais países, possibilitando cotações estáveis de mercadorias
brasileiras;
Considerando que o Governo Brasileiro não pode permitir a desorganização e
a Instabilidade no transporte de seus produtos e de suas cargas, devendo também evitar a oscilação contínua e Imprevisível do frete;
Considerando o reconhecimento de direitos iguais dos armadores nacionais
do país de origem e do pais de destino
da.s mercadorias;
Considerando a necessidade de estimular a participação da Bandeira Brasileira nos tráfegos marítimos de exportação de mercadorias;
Considerando o excesso de tonelagem
de bandeira estrangeira, que não seja do
país importador ou exportador, nos tráfegos marítimos do Brasil aos seus mercados mais importantes; resolve.
1.0 ) Que o tráfego marítimo entre o
Bra.sil e os demais países deverá ter a
predominância de armadores nacionais
do país exportador e importado.r das
mercadorias.

2. 0 ) Que na execução da política brasileira de transporte ~arítlmo internacional, o objetlvo eventual é a igualdade de participação entre os armadores
nacionais do país exportador e importador.
3. 0 ) Que na conformidade dessa mesma política, aos armadores de bandeiras
estrangeiras, outras que não a do país
importador ou exportador, mas operando em tráfego de exportação ou Importação de mercadorias de e para portos
brasileiros, poderá ser reservada, em seu
conjunto, uma participação em porcentagem a ser acordada.
4.0 ) Que, a fim de Implantar essa participação em favor dos armadores de
bandeiras outras que não as do país Importador ou exportador, o armador de
bandeira brasileira, devidamente autorlza.do pela C.M.M. a operar em um tráfe-

go especifico, convocará os demais armadores, sob os auspícios da Conferência de Fretes a que estiver filiado, para.
um Acordo dentro do que estabelece este
Item. Os Acordos negociados só entrarão
em vigor após serem aprovados pela
C.M.M.
5.0) Que serão respeitados todos os
Acordos assinados entre o Armador ou
Armadores de Bandeira Brasileira e de
outras bandeiras e já aprovados pela
C.M.M. Os que ainda não tiverem essa
aprovação, estarão sujeitos a reexame na
forma desta Resolução.

<Reunião da CMM de 30-5-67).
Esta Resolução deverá entrar em vigor a partir de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1967. José Celso de Macedo Soares Guimarães,
Presidente.
SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
- O projeto lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
O

Passase- à Ordem do Dia.
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 1, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 3, 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 o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 4, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e .Justiça, pela
constitucionalidade e jurldlcidade.
A matéria constou da Ordem do Dia
da Sessão de 18 do corrente, tendo sua
discussão adiada para esta data, a requerimento do nobre Senador Virgillo
Távora.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
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queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

:t o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 1, 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 Governo do Estado do
Rio Grande do Sul possa elevar o
montante de sua dívida consolidada.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição
constante do art. 1,0 da Resolução
n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de
n. 0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas
do Senado Federal, para permitir
que o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul possa 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 (Adalberto Sena)
-Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 8, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.0 17, 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 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), tendo
PARECER, sob n. 0 18, de 1974, da
Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridlcidade.
A matéria constou da Ordem do Dia
da Sessão de 18 do corrente, sendo sua
discussão adiada para esta data, a requerimento do nobre Senador V1rgílio
Távora.
Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrare! a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
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 RESOLUÇAO
N.0 8, 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 Governo do Estado de. Minas
Gerais possa elevar em Cr$ ..... .
500.000.000,000 (quinhentos milhões
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro de Minas (ORTl\1),
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.0 58, de
1968, revigorada pelas de n.0 s 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 dívida consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas
(ORTM), objet!vandQ carrear os recursos
necessários ao financiamento de gastos
de capital de diversos programas prioritários.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária de hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 89, de 1973 (n.0
1. 579-B673, na Casa de origem), de ini-
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que dispõe sobre o Regimento de Custas
da Justiça Federal, tendo
..
PARECERES, sob n. 0 • 32 e 33, de 1974,
das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável, com emendas que apresenta de n.0 • 1 a 3-CCJ; e
- de Finanças, favorável ao projeto e
às emendas da Comissão de Constituição
e Justiça.
2

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 107, de 1973,
de autoria do Senhor Senador Antônio
Carlos, que dá nova redação ao art. 3.0
do Decreto-Lei n.0 389, de 26 de dezembr<l de 1968, que dispõe sobre os efeitos
pecuniários decorrentes do trabalho em

condições de insalubridade e de periculosidade, tendo
PARECERES, sob n.0 • 733 e 734, de 1973,
das Comissões
.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad<l n. 0 18, de 1974, de
autoria do Sr. Senador José Lindoso, que
estabelece normas sobre a realização de
eleições em 1974, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.0 34, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 15
minutos.)

-
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24.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de março de 1974
PRESID2NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTôNIO CARLOS
E ADALBERTO SENA
As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:

Sul possa elevar o montante de sua divida consolidada.

Adalberto Sena - Geraldo Mesquita- Flávio Britto -José Lindose- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomlr Milet José Sarney - Helvidio Nunes VirgUlo Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Domicio
Gondim - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maclel Lourival Baptista - Ruy Santos Carlos Llndenberg - Paulo Torres
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - José Augusto - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Oslres Teixeira Fernando Correa - Octávio Cesário
- Antônio Carlos - Daniel Krieger
- Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.

Sala das Comissões, em 28 de março
de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente. - José Llndoso, Relator. - José Augusto.
ANEXO AO PARECER
N. 0 38, DE 1974

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N.0 38, de 1974

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 1, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.O 1, 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 do Rio Grande do

Redação final do Projeto de Resolução n. 0 1, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da
Constituição, e eu, Presidente, promulgo
a seguinte
RESOIJUÇAO
I DE 1974

N.0

Suspende a proibição contida nas
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que
o Govemo 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 passa elevar para
Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER
N.o 39, de 1974
da Comissão de Redação, a.nresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 8, de 1974.
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n.0 8, de 1974,

E
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Resoluções n. 0 s 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
divida consolidada, mediante colocação
de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de
Minas <ORTM).
Sala das Comissões, em 28 de março
de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente -José Augusto, Relator- José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
N.o 39, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.o 8, de 19'74.
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
19'70, 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 divida 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.o da Resolução n. 0 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 dívida consolidada, mediante colocação de Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas
(ORTM), objetivando carrear os recursos
necessários ao financiamento de gastos
de capital de diversos programas prioritários.

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

PARECER
N.o 40, de 1974
da Comissão de Finanças, sobre
Projeto de Decreto Legislativo n.0 1,
de 1974, que "aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
- e da Petróbras Química S.A. PETROQUISA - relativas ao exercício de 1969".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Nos termos do art. 134 do Regimento
Comum, a Câmara dos Deputados eucaminhou à apreciação do Senado Federal
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 •••
136-A, de 1973, que aprova as contas
da Petróleo Brasileiro S.A. - ....... .
PETROBRAS - e Petrobrás Química
S.A. - PETROQUISA - relativas ao
exercício de 1969.
Vem, na forma regimental, o mencionado projeto de decreto legislativo à
apreciação da Comissão de Finanças do
Senado.
Quando tramitou por esta Comissão o
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 32, de
1971, que "aprova as contas da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS - relati~
vas ao exercício de 1965", seu Relator, o
ilustre Senador Lourival Baptista, solicitou o reexame da proposição pela douta.
Comissão de Constituição e Justiça.
Manifestando-se sobre a matéria naquele órgão técnico, o emiente Senador
José Sarney, referindo-se a parecer de
sua lavra, proferido no Projeto de Decreto Legislativo n.0 24, de 1971, sustentou a desnecessidade de proposição legislativa para aprovação de contas de
responsáveis por órgãos da administração pública, nos estritos termos do art.
44, item VII, da Constituição.
Esclareceu o ilustre parlamentar que:
",a interpretação liógica relativa a
leis ordinárias semelhantes à de n.0
4.516, de 1964, é a de que as comunicações feitas pelo Tribunal de Contas, ao Congresso Nacional, no que
tange a órgãos vinculados à administração pública, não carecem de
manifestação expressa, em termos
de proposição legislativa, mas, tãosomente, de apreciação e conseqüen~

.,

.
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casu, qualquer constatação de irregularidade que justifique a indicação de providências objetivas, tendentes à apuração de responsabilidades ou à aplicação de punição.
Em face do exposto, e verificando-se
que a preceituação legal inserta no
art. 32 da Lei n.0 2.004, de 1953, é
idêntica àquela que norteou o nosso
pronunciamento anterior, aprovado
por esta Comissão, opinamos, em
concordância com a decisão já consagrada, recomendando o arquivamento do presente projeto."
A Constituição Federal estabelece no
art. 44, item VIII, competência exclusiva
ao Congresso Nacional para julgar as
contas do Presidente da República.
Já o art. 45 diz que "A lei regulará o
processo de fiscalização, pela Càmara
dos Deputados e pelo Senado Federal,
dos atos do Poder Executivo, inclusive os
da Administração indireta".
Com o Aviso n.0 179-P-73, o Presidente do Tribunal de Contas da União comunicou que, em Sessão de 15 de março de 1973, o Tribunal resolveu considerar regulares as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS - e Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA, atinentes ao exercício de 1969, sob a presidência do General Ernesto Geisel, submetendo-as à apreciação do Congresso
Nacional, nos termos do disposto no art.
32, parágrafo único da Lei n.0 2.004, de
3 de outubro de 1953.
Após o exame procedido pelos técnicos
do Tribunal, o Relator, Ministro Jurandyr Coelho, assim proferiu seu Parecer:
"Nos termos da Lei 2. 004, de 3 de
outubro de 1953, são submetidas à
apreciação desta Corte as contas da
Petróleo Brasileiro S.A. e sua subsidiária Petrobrás Química S.A., referentes ao exercício de 1969.
Referidas contas, reunidas em quatro volumes, vieram acompanhadas
dos certificados de auditoria, inclusive da Inspetoria de Finanças do
Ministério das Minas e Energia, (fls.
25, 28, 34 e 37), os quais concluíram
no sentido de qutJ o Balanço Geral

e as correspondentes demonstrações
da conta Lucros e Perdas traduzem
a posição financeira das referidas
entidades, e o resultado de suas operações no período findo naquela data, de acordo com os princípios de
contabllldade aceitos para empresas petrolíferas, resultam da aplicação das normas da legislação em vigor.
O exame e as conclusões dos órgãos
técnicos desta Casa, (fls. 70 a 100)
- que se Integram neste Parecersão no sentido da regularidade das
contas.
A vista do exposto, voto no sentido
de que sejam consideradas regulares
as contas da Petróleo Brasileiro S.A.
e da PETROBRAS Química S.A.,
exercício de 1969, ambas sob a presidência do General Ernesto Geisel,
remetendo-se o processo ao Congresso Nacional, na conformidade e para
os fins previstos na legislação em
vig.or."

Com os elementos informativos que
constam do Balanço Geral e da demonstração da Conta de Lucros e Perdas, o
Tribunal de Contas da União procedeu a
análise con tábil e financeira da empresa
em face dos princípios de contabilidade
aceitos para empresas petrolíferas, decorrentes da legislação em vigor.
Acompanha o processo de Prestação de
Contas o Certificado de Auditoria Externa, expedido pela Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério das Minas e
Energia, em 28 de fevereiro de 1972, concluindo pela regularidade do Balanço Geral e da demonstração da Conta de Lucras e Perdas.
Também anexados o parecer favorável
da C-onselho Fiscal da Empresa e a aprovação pela Assembléia-Geral Ordinária,
realizada em 25 de março de 1970.
A PETROQUISA - Petvobrás Química
S.A. - cumpriu seus reais objetivos no
que diz respeito ao desenvolvimento da
indústria petroquímica brasileira.
Suas contas estão acompanhadas do
Certificado de Auditoria expedid-o em
30-6-72 pela Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério das Minas e Energia,
opinando pela regularidade das mesmas.
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Conselho Fiscal e a aprovação pela
Assembléia-Geral Ordinária de 16 de
março de 1970.

É'o parecer.

Ora, essa Lei, até o presente momento,
não existe, não havendo, portanto, qualquer processo adequado para que seja
exercido o poder fiscalizador do Congresso Nacional, nem a estrutura técnica administrativa indispensável.

Sala das Comissões, em 27 de março de
1974. - João Cleofas, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Virgílio Távora
- Eurico Rezende - Lourival Baptista
- Lenoir Vargas - Fausto CasteloBranco
Alexandre Costa - Dinarte
Mariz.
PARECER
N.0 41, de 1974
da Comissão de Finanças, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n. 0 4, de
1974 (n. 0 1. 745-B, de 1974, na origem), que "concede pensão especial
vitalícia a Djanira de Oliveira Lângaro".
Relator: Sr. Lourival Baptista
Na Iorma regimental, vem à Comissão
de Finanças do Senado o Projeto de Lei
que concede pensão especial vitalícia a
Djanira de Oliveira Lângaro, pelos relevantes serviços prestados, por mais de
trinta anos, à Cruz Vermelha Brasileira,
filial de Passo Fundo.
A proposição é de iniciativa do Senhor
Presidente da República, tendo sido submetida à deliberação do Congresso Nacional nos termos do disposto no art. 51
da Constituição Federal.
A Mensagem Presidencial destaca os
relevantes serviços prestados por Djanira
de Oliveira Lângaro à Cruz Vermelha
Brasileira, filial de Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, por período
superior a trinta anos.
Na Câmara dos Deputados, o projeto
obteve aprovação do Plenário, após tramitar pelas Comissões Técnicas daquela
Casa do Congresso Nacional.
A pensão especial fixada no art. 1.0 do
projeto é vitalícia e tem o valor mensal
de (5) cinco vezes o maior salário minimo vigente no País, sendo irreversível
e extinguindo-se com o falecimento da
beneficiária.
Sob o aspecto financeiro, deve-se ressaltar que as despesas decorrentes da
aplicação da Lei serão atendidas à conta
de Encargos Gerais da União, recursos
sob a supervisão do Ministério da Fazenda.

Ante o exposto, opinamos pelo arquivamento do presente processo, até que
seja devidamente regulado o art. 45 da
Lei Maior, quando, então, se procederá
segundo o que for estabelecido.

A competência é exclusiva do Senhor
Presidente da República por tratar-se de
ma térla financeira.
Nada tendo a opor ao Projeto de Lei
em exame, opinamos pela sua aprovação.

O Senado Federal, entretanto, ao apreciar o PDL n.o 24, de 1971, que aprova
as contas do Serviço de Processamento de
Dados (SERPRO), assim decidiu (DCN
II, de 23-6-72, págs. 1. 622 e segs.):
"O projeto será arquivado, feita a
devida comunicação à Câmara dos
Deputados e o processo de contas, de
acordo com o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, deverá ser
encaminhado à Comissão de Finanças para o devido procedimento.
De ac,ordo, ainda, com a decisão do
Plenário, os demais projetas de Decreto Legislativo, que versam matéria idêntica, deverão constar de
Ordem do Dia, a fim de serem considerados prejudicados, conforme determina o art. 372, § 1.0 , do Regimento Interno, sem prejuízo do exame
das contas, neles referidas, pela Comissão de Finanças."
Como se verifica do pronunciamento
da Presidência, apoiado em fundamentos
jurídicos da douta Comissão de Constituição e Justiça, declarados inconstitucionais os proj etos de decretos legislativos, por não se tratar de hipótese que
exija a sua edição, a matéria vem a esta
Comissão pal.'a que seja fixada a orientação a seguir em tais casos, nos exatos
termos do art. 155, alínea e, Item 4, do
Regimento Interno.
Dispõe o art. 45 da Constituição que "a
Lei regulará o processo de fiscalização
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo, Inclusive os da administração indlreta".
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1974. - João Cleofas, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Virgílio Távora.
- Eurico Rezende - Wilson Gonçalves - Lenoir Vargas - Fausto CasteloBranco
Alexandre Costa. - Dinarte
Mariz.
PARECER
N.o 42, de 1974
da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n.0 81, de 1974 (n.0 50174
- na. origem), do Senhor Presidente
da República, acompanhada da proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a
elevar em Cr$ 600. 000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada, mediante a emissão de Bônus Rotativos.
Relator: Sr. Renato Franco
O Senhor Preslde,t.e da República encaminha ao exame ..;o Senado (art. 42,
Posição em
DISCRIMINAÇilO

29-10·68

(A)

item VI, da Constituição) proposta do
Senhor Ministro da Fazenda (BM n.0 59,
de 1974), p;:tra que possa o Governo do
Estado de São Paulo, objetlvando carrear
os recursos necessários ao financiamento
de seus programas de investimento, elevar o limite da sua Dívida Fundada Interna, mediante a emissão de ......... .
Cr$ 600.000.000,00 <seiscentos milhões de
cruzeiros) em Bónus Rotativas.
Fundamentando o pedido, esclarece o
Governo do Estado de São Paulo que 90%
dos investimentos públicos fundamentais
são executados pelo Estado, onde se Incluem aplicações nos setores de energia
elétrlca, transportes em geral, educação
de todos os níveis, água e saneamento,
saúde e outros.
Segundo os registras do Banco Central
do Brasil, a situação do endividamento
interno do Estado de São Paulo apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ 1. 000,00

Dllaçiio
autorizada
(B)

I

Novo limite
A+B=C

I

3. Total Geral

(D)

314.636,2

Títulos

Títulos

31·12-73

314.636,2

1. Dívida Flutuante

2. Dívida Fundada

Posição em

739.613,5

1. 465. 972,0

495.346,2
244.267,3

730.000,0

-

1.225.346,2
244.267,3

1.465.813,3
158,7

739.613,5

730.000,0

1.469.613,5

1. 780. 608,2

(B) - Dilação autorizada pela colocaç!lo de BOnus Rotativas, sendo Cr$ 131l milhões pelo CMN,
em BessAo de 16·10·69, e duas de CrS 300 milhões, através das Resoluções de n.0 • 35 e 30,
respectivamente de 29·08·72 e l1·09·73, do Senado Federal.

Manifestando-se sobre o assunto, o
Conselho Monetário Nacional, em Sessão
de 4 de fevereiro do corrente ano, recomendou a adoção de providências visando o levantamento daquela proibição.
Para que possa ser atendido o pleito do
Governo do Estado de São Paulo, constante da Mensagem do Senhor Presidente da República, mister se faz o levantamento temporário da proibição de que
trata o art. 1,0 da Resolução n.O 58, de
1968, revigorada pelas de n.O 79, de 1970,
e 52, de 1972.
Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência desta Comissão que
possa ser oposto ao pedido do Governo

do Estado de São 'Paulo, opinamos pela
aprovação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.O 12, DE 1974
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 São Paulo
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante a emissão
de Bónus Rotativas,
Art. 1.0 -ll: suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970,
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e 52, de 1972, todas do Senado Federal, relro de corrente ano, recomendou a adopara permitir que o Governo do Estado ção de providências visando o levantade São Paulo possa elevar em ....... . mento daquela proibição.
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de
n. 0 58, de 1968, em seu
cruzeiros), o montante de sua dívida con- 4. A Resolução
0 , dispõe sobre a proibiçã<> de
art.
1.
solidada, mediante a emissão de Bõnus
Rotativas, objetivando carrear os re- · emissão de titulas de qualquer na·tureza,
cursos necessários ao financiamento de pelos Estados e Municípios, e prevê as
hipóteses em que essa proibição pode ser
seus programas de investimentos.
levantada, bem como o processo a ser
Art. 2. 0 - Esta Resolução entra em vi- adotado, qual seja, o de submeter o pegor na data da sua publicação.
dido ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa funSala das Comissões, 13 de março de damentação técnica. Aprovado, será a
1974. - Magalhães Pinto, Presidente matéria encaminhada ao Senhor PreRenato Franco, Relator - Amon de sidente da República, por intermédio do
Mello - Luiz Cavalcante - Helvídio Nu- Senhor Ministro da Fazenda. Por fim,
nes - Paulo Guerra.
deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2.o do
art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 1968, e
PARECER
do art. 42, VI, da Constituição.
N.o 43, de 1974
da Comissão de Constituição e 5. A Comissão de Economia, na forma
Justiça, sobre o Projeto de Resolução ·regimental, depois de examinar o assunto
n.0 12, de 1974, da Comissão de Eco- e considerando terem sido atendidas
nomia que "suspende a proibição todas as determinações constitucionais e
contida nas Resoluções D.0 52, de legais pertinentes à espécie, concluiu por
1972, para permitir que o Governo do apresentar projeto de resolução aprovanEstado de São Paulo possa elevar o do o pedido.
montante de sua dívida consolidada, 6. Ante o exposto, nada havendo no
mediante a emissão de Bónus Rota- âmbito da competência desta Comissão
tivos".
que pnssa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e consRelator: Sr. Heitor Dias
titucional, entendemos que o mesmo pode
Nos termos do art. 42, item VI, da ter tram!taçãn normal.
Constituição, o Senhor Presidente da
Sala das c-omissões, em 27 de março
República submete à deliberação do Sede
1974. -Daniel Krieger, Presidentenado Federal a proposta do Senhor MIHeitor
Dias, Relator- Wilson Gonçalves
nistro da Fazenda "para que possa o
Nelson
Carneiro - José Lindoso Governo do Estado de São Paulo, objeCarlos
Lindenberg
- Helvidio Nunes tivando carrear os recursos necessários
ao financiamento de seus programas de Gustavo Capanema - José Augusto.
investimento, elevar o limite da sua Dívida Fundada Interna, mediante a
PARECER
emissão de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos
N,0 44, de 1974
milhões de cruzeiros) em Bônus Rotativas".
da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Decreto
2. A Exposição de Motivos do Senhor
Legislativo n. 0 46, de 1973 (Projeto
M1nlstro da Fazenda ao encaminhar o
de Decreto Legislativo n.0 135-A, de
pleito do Governo do Estado de São
1973, na Câmara dos Deputados),
Paulo informa que "90% dos Investimenque "aprova a reforma do Segundotos públicos fundamentais são executaSargento João Lino Pereira, do Midos pelo Estado, onde se Incluem aplicanistério da Marinha".
ções nos setores de energia elétrlca
transportes em .geral, educação de todos
Relator: Sr. Mattos Leão
os níveis, água e saneamento, saúde e
A Mensagem n. 0 429, de 1973, do sr.
<>utros".
Presidente da República, nasceu da sua
3. O parecer da Comissão de Economia decisão de exeeutar o ato que concedeu
:faz referência ao Conselho Monetário reforma ao Segundo-Sargento João LINacional que, em Sessão de 4 de feve- no Pereira, do Ministério da Marinha,
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datada de 22 de outubro de 1973, lhe
submeteu o Sr. Ministro da Marinha.
O Tribunal de Contas da União dene~
gara a concessão de reforma do referido
mUltar nos termos em que lhe fora de~
ferida, "por entender que a doença de
que era portador o milltar em questão
não poderia ser enquadrada no art. 30,
alínea d, da Lei n. 0 2.370, de 9 de dezem~
bro de 1974, por não se tratar de caso
de alienação mental".
Argumenta a Exposição de Motivos do
Sr. Ministro da Marinha, num dos seus
trechos:
"De acordo com o Parecer n.o I~167,
de 11 de janeiro de 1972, do Sr. Con~
sultor~Geral da Repúbllca, somente a
partir da vigência da Lei n. 0 4.902,
de 16 de dezembm de 1965, a epilep~
sia ficou exclu._.. do conceito de
alienação mental.
Diz ainda o Sr. Consultor-Geral da
República que a retroação da citada
Lei n.0 4.902, de 16 de dezembro de
1965, para alcançar os atas da passagem para a ina:tivldade daqueles
cuja doença fora constatada antes
da sua vigência, foi considerada
Inadmissível para evitar-se tratamento contrário ao princípio constitucional da isonomla.
É ainda do pronunciamento do Sr.
Consultor-Geral da República, "ante a recusa do Egrégio Tribunal de
Contas de conceder registro a tais
atas, o Excelentíssimo Sr. Presidente da República, com fulcro no art.
72 § 7. 0 , da Constituição, tem ordenado a execução dos mesmos, ad
referendum do Congresso Nacional".
Considerando o exposto e tendo em
vista o Parecer n. 0 113/1973 da Consultoria Jurídica da Marinha, por mim
aprovado, submeto à aprovação de Vossa Excelência seja executado o ato, ad
referendum do Congresso Nacional, de
acordo com o disposto no § 7.o do art.
72 da Constituição."

Com a Mensagem n. 0 429, de 1973, o
Sr. Presidente da República comunica
ao Congresso Nacional que, nos termos
do art. 72, § 7. 0 da Constituição, ordenou a execução do ato que concedeu reforma ao Segundo-Sargento João Llno
Pereira, do Ministério da Marinha.

Na Câmara dos Deputados, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas detalhou pormenorizadamente
todas as ocorrências que levaram a Junta
Central de Saúde do Hospital Central da
Marinha a dar pela Invalidez definitiva
do referido m1lltar para o Serviço Atlvo
da Marinha, concluindo então o douto

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aprovada em Plenário após tramitar pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas, quoe
concluiu pela apresentação do Projeto
de Decreto Legislativo em exame, aprovando o ato do Sr. Presidente da República.

órgão Técnico, por unanimidade, pela
aprovação da Mensagem n.0 429, de 1973.
Cumpriu-se o roteiro ditado pelo art.
72, § 7. 0 da Constituição, por força do
qual veio o presente processado a este
Congresso. A tramitação da matéria, por
outro lado, encaminha-se dentro das
normas regimentais vigentes.
Ao Parecer n. 0 I-167, de 11 de janeiro
de 1972, do Sr. Consultor-Geral da Repúbllca, não se há de registrar qualquer
restrição, pois inspira-se sua orientação
na melhor doutrina jurídica, já adotada
anteriormente pelo Congresso Nacional
em vários episódios equivalentes.
Em conseqüência, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo,
sob exame, nada Impedindo sua tramitação no que se refira à correção da sua
constitucionalidade e jurldlcldade.
Este o nosso Parecer, S.M.J.
Sala das Comissões, em 20 de março de
1974. - Gustavo Capanema, Presidente
eventual - Mattos Leã.o, Relator - Hei~
vídio Nunes - Carlos Lindenberg
Wilson Gonçalves - José Augusto
Heitor Dias - Italívio Coelho.
PARECER

N.0 45, de 1974

da Comissão de Finanças, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n.0
46, de 1973.
Relator: Sr. Lourival Baptista
Vem à Comissão de Finanças do Senado o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 46, de 1973, que aprova a reforma do
Segundo-Sargento João L!no Pereira, do
Ministério da Marinha.
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Justiça do Senado, acolhendo parecer do
Senador Mattos Leão, opinou pela aprovação da proposição, não vendo impedimento a sua tramitação, relativamente
a constitucionalidade e jurldlc!dade.
O Ato Presidencial decorreu de ter o
Tribunal de Contas da União denegado
a concessão de reforma ao referido mlHtar nos termos em que lhe fora deferida,
"por entender que a doença de que era
portador o militar em questão não poderia ser enquadrada, no art. 30 alínea
d, da Lei n.o 2 .370, de 9 de dezembro
de 1954, por não se tratar de caso de
alienação mental".
Justificando a medida, diz a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da Marinha:
"O Tribunal de Contas da União

denegou a concessão àe reforma do
2. 0 SG-AT-FN-50.0092.6 João Lino
Pereira no posto de Segundo-Tenente nos termos dos arts. 25 alínea b,
27, alínea c, do 30, alínea d, § 3.o
31 e 33, § 2. 0 , alínea b, da Lei n.o
2 .370, de 9 de dezembro de 1954, -percebendo o soldo deste posto e a gratificação da categoria "A" Integrais
e mais a gratificação de tempo de
serviço, na forma dos arts. 1.0 , 135,
alínea a e b, 138 § 1.0 , 140 alíneas
a e c, 146 alínea d e 188 do Código
de Vencimentos dos Militares, contando 14 anos, 3 meses e dias de serviço, por entender que a doença, de
que era portador o militar em questão, não poderia ser enquadrada no
art. 30, alínea d, da Lei n.O 2. 370,
de 9 de dezembro de 1954, por não
se tratar de caso de alienação mental.
De acordo com o Parecoer n.o I-167,
de 11 de janeiro de 1972, do Sr. Consultor-Geral da República, somente
a partir da vigência da Lei n.o 4. 902,
de 16 de dezembro de 1965, a epilepsia ficou excluída do concel to de
alienação mental.
Diz ainda o Sr. Consultor-Geral da
República que a retroação da citada
Lei n. 0 4.902, de 16 de dezembro de
1965, para alcançar os atas da passagem para a !natividade daqueles
cuja doença fora constatada antes
da sua vigência, foi considerada
inadmissível para evitar-se tratamento contrârio ao princípio constitucional da lsonomla.

É ainda do pronunciamento do Sr.
Consultor-Geral da República, "ante
a recusa do Egrégio Tribunal de
Contas de conceder registro a tais
atas, o Excelentíssimo Sr. Presidente
da República, com ·fulcro no art. 72,
§ 7. 0 , da constituição, tem ordenado
a execução dos mesmos, a.d referendum do Congresso Nacional".

Considerando o exposto e tendo em
vista o Parecer n. 0 113/1973 da Consultaria Jurídica da Marinha, por
mim aprovado, submeto à aprovação
de Vossa Excelência seja executado o
ato, a.d referendum do Congresso
Nacional, de acordo com o disposto
no § 7. 0 do a.rt. 72 da Constituição".
Deve-se ressaltar que o Congresso Naclonai vem aprovando atas expedidos em
episódios equivalentes.
Nada vemos que se possa opor à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
em foco, dentro da competência regimental da Comissão de Finanças.
Ante as razões expostas, somos de parecer favorâvel ao Projeto de Decreto
Legislativo n.0 46, doe 1973.
Sala das Comissões, em 27 de março
de 1974. - João Cleofas, Presidente Lourival Baptista, Relator- Virgílio Távora - Eurico Rezende - Wílson Gonçalves - Lenoir Vargas - Fausto
Castelo-Branco - Alexandre Costa Dinarte Mariz.
PARECER
N. 46, de 1974
0

da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 8, de 1974, que "altera a
Legislação da Previdência Social e
dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
A fim de restabelecer e, mesmo, ampliar antiga prescrição, constante da Lei
Orgânica da Previdência S·ocial (Lei n. 0
3.807/60) antes das inovações introduzidas pela Lei n. 0 5.890, de 8-6-73, o Ilustre Senador Nelson Carneiro apresentou
projeto de lei obrigando não só as empresas privadas, mas também os órgãos
da administração pública federal, direta
e indireta, a que mantenham servidores
sob regime da CLT, em número igual ou
superior a 20, a reservar 2% a 5% de seus
cargos, para atender aos casos de rea-
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forma do que dispuser o regulamento
respectivo.

7. Por estas razões, somos pela rejeição
do projeto, evidenciada que se acha a sua
inconstitucionalidade.

Com essa proposta - enfatiza o seu
Autor- corrige-se uma restrição Iníqua
estabelecida pela Lei n.0 5. 890/73, que
excluiu não só o INPS, mas toda a Administração Pública, da obrigação, antes
existente, de reserVar vagas destinadas
àqueles que, reabilitados, readaptados ou
reeducados profissionalmente, buscam
novos empregos, para as quais se encontram em condições de trabalho.

Sala das Comissões, em 27 de março de
1974. - Daniel Krieger, Presidente; Heitor Dias, Relator; Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - José Lindoso - Wilson
Gonçalves - Nelson Carneiro, vencido Gustavo Capanema.

2.

3. Não resta dúvida de que o projeto em
exame aflora questão do maior interesse
social, qual seja a de reabrir a possibilidade de vida produtiva para os reabilitados, reabertura essa que, de fato, se
tornaria mais significativa se a medida
fosse posta em prática não só pela iniciativa privada, co!1" ~ também pelo Poder Público, que a ~-Ja dia amplia a
ut!I!z,ação de servidores sob o regime
CLT, tanto na administração dlreta,
quanto na descentralizada.
4. Se, por esses motivos, o projeto mereceria converter-se em Lei, por outro, é
de lamentar que suas disposições, embora aparentemente não tragam nenhum
obstáculo jurídico-constitucional, confl!tem com a Lei Maior - precisamente seu
art. 57, inciso V- na medida em que impõem à Administração Pública Federal a
obrigação de reservar em seus quadros
determinados percentuais de vagas destinadas a servidores reabilitados ou readaptados profissionalmente.
5. Ora, se a Constituição em vigor declara da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis
"que disponham sobre servidores públicos da União ... ", não resta a menor dúvida de que o § 1.0 do art. 1.0 , está eivado
de manifesta Inconstitucionalidade, pelo
que deve ser rejeitado.
6. Restaria, é verdade, o recurso à
emenda supresslva desse parágrafo inconstitucional, limitando-se a obrigação
legal apenas às empresas privadas. Se
assim fizéssemos, no entanto, Incidiríamos não só no vício da injuridicidade pois repetiríamos disposição já existente
na legislação previdenciária brasileira como negaríamos a própria finalidade do
projeto, que pretende, substancialmente,
compelir a Administração Pública Federal do procedimento estabelecido para as empresas privadas.

PARECER
N. 0 47, de 1974

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda Substitutiva
n.0 1, ao Projeto de Lei do Senado
n. 0 16173, que "determina o reajustamento da aposentadoria e pensão
dos trabalhadores rurais, sempre que,
no fim do exercício, for verificada a
existência do "superavit" na execução orçamentária do FUNRURAL".
Relator: Sr. Heit&r Dias
O ilustre Senador Franco Montoro,
tendo constatado a existência de saldo
no FUNRURAL, que em 1972 apresentara
superavit da ordem de 900 milhões de
cruzeiros - segundo dados apontados
em sua Justificação - apresentou Projeto de Lei visando ao reajustamento das
a.posentadorias e pensões a cargo do aludido Fundo, sempre que esse superavit
fosse comprovado.
2. Submetido o projeto ao exame desta
Comissão, foi o mesmo considerado injurid!co e inconstitucional porque, sob o
primeiro aspecto, repetia norma já contida na legislação vigente (Lei Complementar n. 0 11/71 - art. 20) e, quanto ao
segundo, conflltava com o art. 165, parágrafo único, da Constituição Federal.
3. Realmente, ao determinar o reajustamento dos citados benefícios - aposentadoria e pensões - o projeto repetia
mandamento legal anterior, eis que o
precltado art. 20, da Lei Complementar
n. 0 11/71, de modo inequívoco, declara:
"Art. 20 - Para efeito de sua atualização, os benefícios instituídos por
Lei Complementar, bem como o respectivo sistema de custeio, serão revistos de dois em dois anos pelo Poder Executivo, mediante proposta do
Serviço Atuarlal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social."
4. Q u a n to à inconstitucionalidade,
igualmente eivado de vício se encontrava.
o projeto, eis que determina va reajusta-
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Previdência Social sem a, correspondente
fonte de custeio total - como o exige o
dispositivo constitucional antes aludido
- embora, vagamente, condicione essa
majoração à ocorrência de superavit no
FUNRURAL.
5. Rejeitado o projeto, por essas razões,
cuidou seu ilustre autor de apresentarlhe Emenda Substltutiva, de modo a sanar os vícios apontados e viabilizar sua
proposta.
6. Se, do ponto de vista da injuridicldade, esse objetlvo foi alcançado, graças
à proposta de revogação do art. 20, da Lei
Complementar n. 0 11/71 (art. 6. 0 , da
Emenda Substitutival, sob o ângulo constitucional o vício subsiste, pois em nada
de substancial foi alterada a redação do
art. 1.0 do projeto originário, onde se encontrava a norma conflitante, seja com
o já citado art. 165, parágrafo único, seja
·Com o art. 57, inciso I, da Constituição.
7. Como esses dispositivos devem ser
interpretados conjunta e organicamente,
no sentido de evitar propostas legislativas, de origem parlamentar, sempre que
impliquem aumento de despesa pública o
que indiscutivelmente ocorreria na hipótese de aprovação do projeto em exame
- é de se concluir que a inconstitucionalidade não foi, de modo algum, superada.
8. A vista destas considerações, entendemos que a Emenda Substltutlva é
inconstitucional, pelo que deve ser rejeitada, como o Projeto de Lei a que se
refere.
Sala das Comissões, em 27 de março de
1974. - Daniel Krieger, Presidente; Heitor Dias, Relator; Nelson Carneiro, com
restrições - Wilson Gonçalves - José
Lindoso - Carlos Lindenberg - Helvídio Nunes - Gustavo Capa.nema - José
Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Governador
do Estado do Pará, o Oficio S/9, de 1974,
solicitando autorização do Senado Federal, para que aquele Estado possa realizar operações de empréstimo externo
no valor de US$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de dólares americanos) para implantar a Rodovia Estadual PA-82, ligação dlreta entre Belém e a cidade de
Marabá.

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
1!: lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 25, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do
art. 374, alínea b, do Regimento, para o
Projeto de Lei do Senado n. 0 18, de 1974,
que estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Senador Eurico Rezende, Líder
em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- O requerimento que acaba de ser lido
será votado após a Ordem do Dia da presente Sessão, nos termos do art. 378, n. 0
II do Regimento Interno.
Ainda sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.

t lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 26, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do
art. 374, alínea b, do Regimento Interno,
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 6,
de 1974, que autoriza o Poder Executivo a
transformar a Fundação Universidade do
Acre em Fundação Universidade Federal
do Acre, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. -Senador Petrônio Pctrtella.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
- o requerimento que acaba de ser lido
será votado após a Ordem do Dia da presente Sessão, na forma do art. 378, n.O II
do Regimento Interno.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro deles, o
nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos ocupado
freqüentemente esta tribuna para Informar à Nação, através de um de seus órgãos mais autenticamente representativos, que é o Senado Federal, sobre a
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-527marcha da administração Chagas Freitas no Estado da Guanabara.
Não trouxe para cá elogios fáceis, louvaminhas que nada acrescentariam à
imagem de um Governo voltado para os
grandes problemas cariocas. Alinhei cifras irrespondiveis, argumentos cuja
contradita só pode fundar-se em desmentidos concretos. Desmentidos que
não surgiram até hoje e não surgirão,
porque a fonte dos dados que trago ao
conhecimento da Casa são precisamente
as mais insuspeitas, inclusive a FIEGA
(Federação da Indústria da Guanabara)
e relatórios federais.
Agora, venho ocupar-me da situação
do Governador carioca em face do seu
Partido. Há equívocos a desfazer, hã erros a corrigir, há julgamentos a rever
nesse particular.
Tenho evitado ( · ·ar nesse terreno
considerando tratar-se de uma questão
local ou regional, que pensamos dever
ser conservada na sua área própria.
Aproximando-se os prazos fatais para
a sucessão carioca, agitam-se interesses,
revelam-se impaciências, fervilham versões contraditórias - o que é natural
nessa fase do processo político.
Por outro lado, também é naturral que
os jornais, quer do Rio, quer de outros
Estados, tratam da sucessão, noticiando
tudo o que houve a respeito desse importante acontecimento para todos nós cariocas.
Agora, surge um grande jornal paulista com uma nota de estranheza pelo fato de se haver noticiado que haverá uma
reunião do Dlretório Regional, na qual
se entregaria em mãos do Governador o
encaminhamento do problema sucessório.
Sr. Presidente, nada posso informar de
concreto sobre semelhante reunião. Não
tenho mesmo notícia de que ela se vá
realizar com esse propósito, como não tenho noticia daquelas numerosas listas e
contralistas, que aparecem nos jornais,
de supostos candidatos. Entretanto, não
posso deixar de raciocinar: se o Líder
natural do Partido, que conta - segundo a versão divulgada -com 90% do Diretório, não é a pessoa indicada para
coordenar a sucessão, então quem haveria de ser?
Chagas Freitas tem, realmente, uma
posição singular no seio do seu partido,

no seio do MDB carioca, situação esta de
que já desfrutava - convém insistir quando ainda fora do Governo, tanto
assim que foi o Indicado para o Governo, praticamente por unanimidade, em
1970, quando estava longe dele.
Que nos perdoe, pois, o respeitável jornal; não há nenhum mistério na sucessão da Guanabara. Há o senso da oportunidade na colocação, no equacionamento e na condução do problema. O
prestígio do Sr. Chagas Freitas advém
de uma carreira política já longa, cheia
de grandes êxitos nos setores populares
da Guanabara. Ele pode considerar-se
um verdadeiro recordista de resultados
eleitorais, e tudo leva a crer que esse
prestígio tenha crescido, agora, com o
seu exemplar desempenho no Governo,
um Governo de perfeita austeridade e de
realizações notáveis, como tenho procurado demonstrar nesta Tribuna. De modo que, Sr. Presidente, devemo-nos tranqüll1zar em relação à sucessão no nosso
Estado, em relação à seleção de candidatos para os legislativos estadual e federal. Tudo virá a seu tempo, tudo será
encaminhado democraticamente, como
na outra vez, ouvindo-se a quem se tem
de ouvir, ouvindo-se aqueles que detêm
parcela considerável de liderança na política da Guanabara.
Dizer-se que o Sr. Chagas Freitas decide as coisas de maneira despótica ou
arbitrária é uma grande injustiça, porque ele procura auscultar a opinião de
seus companheiros - naturalmente, na
ocasião oportuna, teremos a opinião do
Diretório que foi organizado exatamente segundo a legislação em vigor e de
acordo com aquelas escolhas perfeitamente democráticas, feitas, por melo de
consultas ao nosso eleitorado.
De modo· que não vejo nenhum mistério na Guanabara, nem quanto à sucessão, nem quanto ao processamento da
seleção de candidatos. Tenho a Impressão, mesmo, de que todos concordarão
comigo, dentro em breve, em que a
Guanabara está no melhor caminho para
a perfeita consecução dos seus melhores
objet!vos, no sentido de obter-se um
resultado rigorosamente democrático nos
próximos pleitos de outubro e dezembro,
que se aproximam.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)

- Concedo a palavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.

-528O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última terçafeira o eminente Senador Lourival Baptista registrou, nesta Casa, a posse do
Senhor Camilo Calazans na Presidência
do Instituto Brasileiro do Café. Não venho eu falar agora do que chega mas do
que sai. O meu registro é, pois, referente ao Senhor Carlos Alberto de Andrade
Pinto, que passou a Presidência do IBC
ao Dr. Camilo Calazans.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex. a dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE muita honra, nobre Senador.

Com

O Sr. Nelson Carneiro - Quero louvar
a atitude de V. Ex.", que já se propõe a
elogiar o que sai quando a regra é bater
palmas ao que chega. A atitude de V.
Ex." é muito nobre e merece, por isso, o
nosso respeito.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito
grato, eminente Senador Nelson Carneiro, por sua lisonjeira intervenção, mas
como V. Ex." verá, no decorrer do meu
pronunciamento, não serão elogios rasgados que farei aqui ao economista Carlos Alberto de Andrade Pinto, mesmo
porque, não representando eu um Estado produtor de café, apenas acompanho
à distância, os sucessos da cafeicultura
nacional, como homenagem ao tradicional "carro-chefe" das nossas exportações
- o "rei café". Além disso, nunca vi o
Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto. Não
sei se é baixo ou alto, magro ou gordo.
Mas, pela leitura diária dos jornais, parece-me que S. s.a fez uma administração eficiente, ou, pelo menos, foi muito
feliz à frente do Instituto Brasileiro do
Café.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." me
permite um esclarecimento ao aparte
que dei? (Assentimento do orador.)
Quando aparteei V. Ex." foi porque li hoje nos jornais de São Paulo que dois mil
agropecuaristas haviam assinado um documento contra o Sr. Delfim Netto,
acusando-o de inimigo da agricultura e
da pecuária, e pedindo que seu nome não
figurasse entre os candidatos ao Governo de São Paulo. Vê V. Ex." que não são
passados 15 dias do império do fastígio
do Sr. Delfim Netto, e contra ele já dois
mil agropecuaristas paulistas lançam pedras. De modo que é sempre agradável
verificar que um homem da estatura de
V. Ex.", embora fazendo a crítica que o

Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto mereça, irá a ele se referir e não tecer louvores aos que chegam ..
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Mais
uma vez multo grato a V. Ex." pelo seu
aparte. Inicialmente, acho que se deve
creditar ao Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto o haver ele, ou sua administração, rompido os grilhões do preço vil. Em
aparte da semana passada a discurso do
eminente Lider Vlrgillo Távora, tive
oportunidade de lembrar que, de 1963 a
1971, o preço no mercado internacional
aumentou nestes 8 anos em apenas 7%,
o que na verdade não foi aumento algum, porque a desvalorização do dólar
sobrepujou esses 7%. Nos dois últimos
anos, porém, isto é, de 1972 a 1973, o café passou de 58 para 94 dólares a saca,
o que dá um aumento de mais de 60%.
S. S." teve sobretudo a coragem de ignorar os liames da Organização Internacional do Café. Conseqüência disso foi
que da exportação de 73, que em volume
fora igual à de 63, resultou receita dua.s
vezes maior em valor. Foram quase 1
bilhão e 300 milhões de dólares contra
750 milhões há 10 anos.
O Sr. Ruy Carneiro- Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE muita honra.

Com

O Sr. Ruy Carneiro - Sem interromper o raciocínio de V. Ex.", no momento
em que desenvolve o seu discurso sobre
o IBC, focalizando a administração do
Sr. Carlos Alberto, que deixou a presidência desse Instituto, quero dizer que o
conheço. É funcionário de carreira. Não
tenho convivência com ele, mas acompanho a sua atuação no IBC, onde ele
vem fazendo carreira e chegou à sua
presidência. Tem qualldades e se conduziu muito bem na direçáo dessa importante entidade que defende a cafeicultura brasileira.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito
grato, nobre Senador Ruy Carneiro. O
depoimento de V. Ex.", pelo conhecimento pessoal que tem do Sr. Carlos Alberto,
tira os meus receios de exagerar os prudentes louvores que me propus fazer-lhe
nesta despretensiosa oração.
Foi em sua gestão também que se deu
a formação da Multinacional do Café, a
denominada Café Mundl.al, que congrega
os quatro maiores produtores de café do
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-529mundo: Brasil, Portugal, Colômbia eCosta do Marfim.
Estas quatro nações respondem por
dois terços de toda a produção mundial
de café. E essa Multinacional que é uma
espécie de OPEP, está valorizando o café
como a OPEP valorizou o petróleo.
Outro aspecto sobremodo positivo foi
a queda do confisco cambial registrado
nestes últimos anos.
Lembro aqui que, em 67, o confisco
que pesava sobre o café, sob o eufemismo de "Quota de Contribuição," atingia
a 65%. Agora, ao findar o Governo Médici, esse confisco está na casa dos 24%.

anos decorridos já foram plantados cerca
de quinhentos e clnqüenta milhões de
pés. De modo que, seguramente, será
atingida a meta do plano de revigoramenta, que aumentará para dois bilhões
e oitocentos milhões o número de cafeeiros no Brasil.
·
Particularmente grata para os alagoanos e para outros Estados nordestinos foi
a deliberação do Sr. Presidente do IBC de
criar quarenta campos experimentais no
Nordeste, sendo dez no meu Estado, aproveitando-se terras de altitude em tomo
de quinhentos metros, em Mar Vermelho,
Pindoba e Agua Branca.

confisco de 65% só existe, hoje, em
relação àquilo que é a principal fonte de
riqueza do meu Estado e do Estado do
Senador Paulo Guerra, o açúcar, sob o
qual Incide um cor fi •c o dessa ordem de
grandeza.

Na verdade, não sei se todos esses felizes eventos resultam de uma eficiente
administração do Sr. Carlos Alberto de
Andrade Pinto, mas ocorreram em sua
administração. Assim, S. s.a é pelo menos
um homem de sorte, e ninguém pode ter
sucesso em coisa alguma se não tem
sorte.

Cl"edlto ainda ao Sr. Carlos Alberto de
Andrade Pinto a queda na privatização
das exportações.

O Sr. Carlos Lindenberg V. Ex.a um aparte?

Até há poucos anos, o grande exportador era o próprio IBC, à semelhança do
IAA, que é o exportador único de açúcar.
E aqui recorro à Mensagem do Sr. Presidente da República, que dispõe, a respeito, de modo mais eloqüente do que eu
seria capaz de fazê-lo. Diz, à pág. 62, o
Presidente Emílio Médici:
"Destaca-se o fato de o comércio exportador ter ampllado sua participação nas vendas ao exterior: do
total de 18.315.000 sacas, efetivamente !aturadas no ano cafeeiro
apenas 958 mil sacas, o menor número desde 1965, passando a se constituir no 4. 0 exportador individual do
mercado brasileiro. Da receita global,
ficou o IBC com apenas 35 milhões,
baixando, em conseqüência, sua participação de 15,3% em 1970/71 para
5,2% em 72/73."
Estes dois fatos - a queda do confisco
cambial e a quada na privatização das
exportações significam apreciável
transferência de recursos do setor público para o setor privado, o que é coisa
de louvar-se, sem reservas, nesta época
de crescente estatização.
Destaque-se, outrossim, o sucesso do
plano de revigoramen to dos cafezais, que
previa para três anos o plantio de seiscentos milhões de pés. Pois bem, nos dois

Permite

O SR. LUIZ CAVALCANTE muito prazer.

Com

O Sr. Carlos Lindenberg- V. Ex. a está
fazendo um estudo muito justo e apropriado quanto à administração do Sr.
Carlos Alberto de Andrade Pinto, como
Presidente do IBC. A exemplo de V. Ex.",
não conheço o Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto. Embora pertença eu a um
Estado cafeeiro, não ~ive a oportunidade
de tratar de assuntos de interesse do café
com o referido Presidente, mas os elogios de V. Ex.a à sua administração são
justos, porque, realmente, S. s.a prestou
reais serviços à cafeeicultura braslleira,
não só na sua expansão, como na reformulação dos métodos de comercialização,
prestando, assim, .aos Estados cafeeiros e
ao Pais os mais relevantes serviços. Quero unir minhas palavras às de V. Ex."
nos encômios que está dirigindo à administração daquele nobre Presidente.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito
grato, nobre Senador Carlos Lindenberg.
Como sincera homenagem ao Estado de
V. Ex.", quero declarar aqui que não esqueço o café mais gostoso que tomei na
minha vida. Foi na Capital de seu Estado,
quando lá desembarque!, como Cadete,
no ano de 1938. Não esqueço jamais o
sabor especialíssimo do café que tomei,
então, em Vitória.
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O Sr. Nelson Carneiro V. Ex.a um aparte?

Permita-me

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com
muita honra, nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a se refere ao Dr. Carlos Alberto de Andrade
Pinto, que durante toda uma vida se dedicou ao estudo do café e sonhava. ser,
realmente, o presidente do me. E foi,
V. Ex.a refere a obra. Mas, para que V.
Ex.a veja o que é o Brasil, este homem
que se preparou durante tanto tempo
para presidir uma autarquia. relativamente ao café, acabou sendo antes nomeado para a presidência da ......... .
EMBRATUR, para. a qual não tinha nenhuma vocação e na qual não deixou
nenhum traço luminoso. Realmente, era
preciso aproveitar o homem e como naquele tempo não era possível nomeá-lo
para o Instituto do Café, foi nomeado para a Empresa Brasileira de Turismo. Somente depois, quando se vagou o Instituto do Café, foi ele aproveitado. Vê
V. Ex.a. a improvisação do Brasil. Este
homem que tinha feito toda a sua carreira profissional estudando os problemas
do café, acabou durante mais de um ano
discutindo as questões do turismo, a chegada e saída de viajantes no Pais.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- E, agora,
V. Ex.a me deixa curioso em saber se ele
o conduziu de modo tão eficiente, ou tão
feliz, à frente da EMBRATUR quanto à
frente do me.
O Sr. Nelson Carneiro - Posso Informar a V. Ex.a que não o conduziu; S. Ex.a
não tinha vocação para a Empresa de
Turismo. Fez o que lhe foi possível, mas
não era sua vocação. Ele se havia preparado para dirigir a política do café e
na dlreção da política do café, realmente,
foi um eficiente colaborador do Governo.
Quanto à parte turística, evidentemente
ele não estava preparado nas mesmas
condições para desempenhar aquele papel.

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a
um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com
multo prazer.
O Sr. José Lindoso - Simplesmente,
para louvar a nova vocação de técnico
de pesquisas vocaclonals do nobre Sena-

dor Nelson Carneiro. Estou esperando que
o Senador Franco Montara proponha
uma Lei disciplinando esta nova profissão, para evl tar as Incursões Indevidas,
que descobrem à distância, com radar
miraculoso, as vocações daqueles que se
destinam ao exercício das atlvldades públicas as mais variadas.
O Sr. Nelson Carneiro permite?

V. Ex.a me

O SR. LUIZ CAVALCANTE prazer.

Com

O Sr. Nelson Carneiro - Apenas para
dizer que, quando o nobre Senador Franco Montoro apresentar esse projeto, não
sere! eu que tomarei a iniciativa de requerer urgência, recusando o exame do
Senado sobre matéria de tanta relevância.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Multo
grato. Mas, revenons à nos moutons, afinal, estávamos focalizando o Sr. Carlos
Alberto de Andrade Pinto.
Para finalizar, associo-me aos votos já
expressos pelo Senador Lourlval Baptista,
de bem sucedida gestão ao Dr. Camilo
Calazans. Que ele seja tão feliz à frente
do me, como feliz foi o Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS- (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, perdoem-me os meus nobres
Pares se ocupo a tribuna pela terceira
vez, nesta semana, para falar sobre a catástrofe que se abate sobre o meu Estado, especialmente na região sul.
Acreditava que, com os pronunciamentos anteriores, tinha cumprido o meu de-·
ver de dar conhecimento ao Senado e à
Nação da extensão do flagelo, pedindo
providências ao Governo para que socorresse as áreas atingidas. Ocorre, porém,
Sr. Presidente, que o not!ciârio da imprensa de hoje e, principalmente, as informações que obtive através de telefonemas, telex e mensagens por telegramas, recebidas nas últimas horas, fizeram
com que me sentisse na obrigação de voltar a ocupar a atenção da Casa para
tratar do grave assunto.

----
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- 5GlO jornal O Estado de S. Paulo, edição
de hoje, dá-nos uma notícia detalhada do
que vem ocorrendo em meu Estado Diz
ele: "'rubarão é uma cidade morta":
Em reportagem longa, ocupando duas
páginas, detalhes do drama da população
do Sul do Estado de Santa Catarina são
apresentados de forma que a todos' tem
sensibilizado - especialmente àqueles
que, como nós, representamos o povo
catarlnense nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional - e talvez o aspecto
mais doloroso, o da perda de numerosas
vidas de coestaduanos. Hoje, Sr. Presidente, pelo telefone, recebia tristíssima
noticia de que o número de vitimas é
calc1;!lado em cinco mil pessoas. É informaçao recebida de Florlanópolis, através
de telefonema do Deputado Estadual
Afonso Ghizzo. E, a Impossibilidade de
se recolher os corpos para o local de
sepultamento, este tem sido feito em
vala comum, o qu(;
os contornos mais
dramáticos de toda a catástrofe de que
o povo catarlnense - e .acredito, Sr.
Presidente, o povo brasileiro- tem lembrança.
O Sr. Ministro das Minas e Energia,
Sr. Shlgeaki Ueki, que visitou a região
como representante pessoal do Ex.mo Sr.
Presidente da República, Informou a o
Estado de S. Paulo que a situação na
cidade de Tubarão é a mais grave que
já viu em toda sua vida. Diz o eminente
Ministro de Estado, textualmente: "Uma
catástrofe que lembra a de Caraguatatuba, em 1967, mas em tamanho maior."
Um resumo das notícias que recebemos
nos leva a configurar o seguinte quadro:
mais de 1. 000 mortos e 15. 000 pessoas
sem teto. Como esclareci anteriormente
a estimativa do número de mortos a!ndà
não pôde ser feita com precisão. A lnforl}lacão do nobre Deputado Afonso Ghlzzo
e a de que, na região, morreram cerca
d~ 5.000 pessoas; mas, outras lnformaçoes, principalmente aquelas dos jornais,
estimam as perdas em torno de 1. 000
pessoas e 15.000 pessoas sem teta, ou seja, que 70% da cidade de Tubarão foi
destruída; decretação do toque de recolher pela autoridade mllltar que está
ll!antendo a ordem na cidade de Tubarao e arredores; com mais de 500 feridos
a cidade de Tubarão encontra-se sem
água e sem luz há seis dias.
O Sr. Louriva! Baptista - V. Ex.n me
permite um aparte, eminente Senador
Antônio Carlos?

O SR, ANTONIO CARLOS - Ouço, com
multa honra, o aparte de V. Ex.a
O Sr. Lourival Baptista. - Ontem
pela manhã, quando chegue! ao Plenário:
V. Ex.n havia acabado de proferir seu
discurso, trazendo ao conhecimento da
Nação o que estava se passando no seu
Estaao. nOJe, aqu1 estou para. ouv1r V.
Ex.", de novo, e trazer a minha solidariedade por este transe que vive o povo
de Santa Catarina. E V. Ex.", sempre
atento aos problemas do Estado que representa com dignidade, V. Ex.n que sempre fala, apela e pede providências, pois
várias vezes o ouvimos tratando de
assunto como esse, tanto na Câmara dos
Deputados, ainda no Rio de Janeiro,
como aqui, em Brasília, ao tratar desses
assuntos sempre pedia providências para
que fatos como esses não se repetissem.
Quero, portanto, nesta hora, dizer à
V. Ex.a da minha solidariedade e do meu
sentimento, sabendo do seu pesar, pelo
que acontece no seu Estado e esperamos que as providências que estão sendo
adotadas pelo Governo Federal venham
sanar, um pouco, a grande tragédia que
enluta o povo catarlnense.
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo
obrigado a V. Ex.a, nobre Sr. Senador
Lourlval Baptista. A solidariedade de V.
Ex.a multo nos conforta, e o testemunho
que acaba de produzir enriquece o nosso
discurso.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a me
permite um aparte, nobre Senador?
O SR. ANTONIO CA,RLOS - Ouço V.
Ex."', nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- As palavras
de V. Ex."' encontram confirmação numa
reportagem de O Globo, de hoje, da qual
me permito .ler apenas um trecho. É o representante desse vespertino, em Porto
Alegre, que escreve com estes dados:
Porto Alegre (0 Globo) -"Nenhum
sinal de vida, é uma cidade morta"
disseram ontem os dois únicos repór~
teres que conseguiram voltar .de Tubarão, no sul de Santa Catarina, onde ficaram durante três dias sem
nenhum melo de comunicação, 'a não
ser por radioamador.
Até ontem falava-se, extra-oficialmente, em mais de 1.500 mortos, mas
esse número deverá aumentar à medida que a·s águas forem baixando. A
Prefeitura determinou a abertura de
uma vala num morro não atingido
pelas águas, onde os mortos estão
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fotografados de frente e de perfil,
para posterior Identificação. A "providência foi tomada para evitar epidemias, principalmente de tifo,
doença que já matou pelo menos 20
pessoas.
A CIDADE

Tubarão está sem energia elétrica e
água potável e o nível das águas
chegou a três metros de altura no
centro da cidade. Uma ponte de aço
e cimento, principal via de acesso à
cidade, foi arrastada pelas águas do
rio Tubarão.
Há pelo menos 15 mil desabrigados,
dos quais dois mil estão em condições precárias na Igreja Matriz. 500
pessoas estão na Rádio Tubarão, 300
no Educandário Pequeno Príncipe e
600 em um moinho de arroz. As vítimas estão sendo removidas por dois
helicópteros do Serviço de Busca e
Salvamento da FAB, que estão desde
sábado na região.
o Exército assumiu o controle administrativo de Tubarão e requisitou
gêneros allmentíclos dos caminhões
que passam nas rodovias próximas à
cidade e todo o gado da região, que
era repartido pelos flagelados até
com canivetes.
Os caminhões transportadores de
pão, arroz e farinha, que estavam
estacionados na BR-101, próximo a
Capivari, foram saqueados.
A Centrais Elétrlcas de Santa Catarina solicitou à população do Estado
que economize energia, que está sendo distribuída de maneira precária.
As Indústrias que não possuem geradores próprios foram obrigadas a fechar e velhas usinas, em desuso, entraram novamente em serviço.
As comunicações com a região sul do
Estado foram interrompidas e as autoridades recebem Informações por
melo de uma cadela de radioamadores. O tráfego na BR-101 está paralisado. O Prefeito de Praia Grande
conseguiu chegar a Araranguá, e lnformou que em sua cidade já morreram 22 pessoas.
UEKI
O Ministro Shlgeakl Uekl foi enviado
a Santa Catarina pelo Presidente

Geisel, atendendo à solicitação do
Governador Colombo Sales. Em companhia do Presidente do Conselho
Nacional de Petróleo, General Araken de Oliveira, e do responsável pelo setor dos combustíveis sólidos do
CNP, General Mel!o Soares, Ueki sobrevoou ontem a região atingida.
Ao chegar de volta a Brasílla, o Ministro das Minas e Energia apresentará um relatório ao Presidente da
República e se reunirá com o Ministro Rangel Reis para desencadear
uma operação de ajuda a todas as
regiões catarlnenses afetadas pelas
inundações."
Essas inundações também ocorrem no
Ceará, onde estariam desabrigadas 35
pessoas; também em Corumbá, onde o
abastecimento seria escasso. Vale, ainda,
registrar a calamidade pública das chuvas e das enchentes no Tocantins. V.
Ex.a me permita a extensão deste aparte, que também tem o significado de
mostrar a extensão do nosso pesar em
virtude da grande calamidade.
O SR. ANTONIO CARLOS - Eu é que
agradeço a V. Ex. a nobre Sr. Senador
Nelson Carneiro.

V. Ex.a enriqueceu e completou o meu
discurso dando, em detalhes, o quadro
que estou descrevendo, a noticia que, pela terceira vez, estou transmitindo ao
Senado e à Nação. Muito obrigado pela
colaboração de V. Ex.a
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex.a dá licença para um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS nobre Senador Lenoir Vargas.

Ouço o

O Sr. Lenoir Vargas - Pela terceira
vez, V. Ex.a vem dando conhecimento à
Casa e à Nação das tristes ocorrências
que se abateram sobre o Estado de Santa Catarina e, naturalmente, falando em
seu nome, em caso dessa natureza, falou
também em nome de toda a representação catarinense. Neste momento, Interferindo no discurso de V. Ex.A, desejo fazer essa caracterização e, ao mesmo tempo, emprestar aquela solidariedade que
V. Ex.a, a Casa e todos têm, na mágoa e
na tristeza provocadas pela catástrofe
que se abateu sobre o Estado catarinense. Não me vou prolongar, neste aparte,
porque estou Inscrito para falar e deverei dar conhecimento de um documento
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de V. Ex.a também, elaborou para manifestar a sua preocupação e a sua tristeza
com os fatos lamentáveis que lá estão
ocorrendo. Por isso serei breve. Mas V.
Ex.a, por mais de uma vez, tem dado conhecimento à Casa da grande preocupação, da grande tristeza que existe em toda a representação de Santa Catarina.
O SR. ANTONIO CARLOS - Obrigado a V. Ex.a, nobre Sr. Senador Lenolr
Vargas. O aparte de V. Ex.a completa o
meu discurso. É Santa Catarina falando
do Senado p:!ra a Nação, pedindo as providências Indispensáveis que a situação
está a impor.
Continuando, Sr. Presidente, o resumo
do quadro de calamidade pública na região sul do Estado que represento, nesta
Casa, alinharia, ainda, o perigo de epidemias, conforme
:laração do Prefeito de Tubarão, o ilustre médico, Dr. Irmoto Feurschütte; a falta de vacinas, a
falta de combustíveis e de alimentos, a
Interrupção total do funcionamento da
Usina Termelétrica de Caplvari, que
abastece grande parte do Estado de Santa Catarina, ...
O Sr. José Samey - V. Ex.a me permite um aparte, Senador Antônio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS nobre Senador José Sarney.

Ouço o

O Sr. José Sarney - Receba V. Ex."' a
solidariedade do meu Estado, pela catástrofe que se abate sobre Santa Catarina. Ainda ontem, no Nordeste, tive oportunidade de ouvir relatos que vários Governadores, daquela área, faziam ao Sr.
Ministro do Interior, sobre o problema
das enchentes, também ocorridas naquela região. Basta dizer que no meu Estado
- no Maranhão - na cidade de Pedreiras, existem cerca de três mil desabrigados. Também a cidade está sem energia
elétrlca, as aulas suspensas, nenhuma
condição maior de abastecimento e o
mesmo fenômeno repetindo-se na cidade
de Bacabal, no rio Mearlm, em Alto Alegre, no rio Plndaré; e Governadores de
outros Estados também aludiam a problemas dessa natureza. Mas, sobretudo,
ouvi do Sr. Ministro do Interior, nesse
Instante, a preocupação maior de que
estava tomado com a tragédia de Santa
Catarina, como teve oportunidade de relatar aos Governadores do Nordeste e a
todos que ali se encontravam, manlfes-

tando a grande preocupação do Governo
com o problema de Santa Catarina. Dizia mesmo S. Ex.a que era uma preocupação pessoal do Sr. Presidente da Re"
pública e que todo o seu Ministério estava sendo mobllizado no sentido de atender aos problemas gravíssimos- do Estado de Santa Catarina.
O SR. ANTONIO CARLOS - Obrigado
a V. Ex.a, nobre Sr. Senador José Sarney.
A solidariedade de V. Ex.a multo me sensibiliza e enriquece o discurso que estou
pronunciando.
Inúmeras providências, Sr. Presidente,
foram adotadas para minorar a graVidade da situação. Assim, o Comando Militar da Unidade de Tubarão está com a
responsabilidade da administração das
medidas de emergência; outras proVidências foram atribuídas ao Prefeito
Municipal.
O Comando Militar determinou a formação de uma Brigada Civil para a manutenção da ordem, para evitar saques e
para resolver problemas emergentes da
confusão que se Instalou naquela cidade,
que possui 70 mil habitantes, no perímetro urbano. Determinou-se o deslocamento de helicópteros da Marinha e da
Força Aérea Brasileira para o transporte de medicamentos e alimentos.
A essas providências devo juntar a visita do Sr. Ministro das Minas e Energia
e a ação de todos os órgãos do Governo
do Estado nos trabalhos de socorro.

As autoridades estaduais e as autoridades federais estão agindo a partir do
Partido de Imbltuba e, de lá, tomando
todas as medidas possíveis, nesta hora
tão dramática para o Estado de Santa
Catarina. Este o quadro, a visão geral
da situação em que ficou aquela região.
Sr. Presidente, diante do pouco que
pude dizer, mas do multo que dizem os
acontecimentos ocorridos em seu Estado,
tomei a resolução de, hoje à tarde, viajar para o Rio de Janeiro e, de lâ, seguir
para Florlanópolis, a fim de saber das
possibilidades, das medidas que me permitam, amanhã à tarde, estar na região
atingida.
Creio que esse é um dever, um dever
Imperioso que me compete, ainda que
outros compromissos tivesse em Brasília,
como a reunião da Comissão Dlretora,
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para a manhã de hoje, mas, em v.irtude
do Congresso da Associação Interparlamentar de Turismo, adiada para amanhã, assim como a visita que se anuncia
da Mesa-Dlretora do Senado ao Ex.mo
Sr. Presidente da República, compromissos estes aos quais não poderia faltar
como 1.0 -VIce-Presldente do Senado.
Quero, portanto, desta Tribuna, comunicar a V. Ex.a. e à Casa que um dever
mais alto agora se impõe e que deverei
viajar, ainda hoje, senão para tomar medidas e providências destinadas a auxiliar a normalização da situação, para
prestar a minha solidariedade e a minha
assistência ao povo catarinense, tão sofrido nesta hora de mágoa e de dor.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V.
Ex.a. um aparte?

O Sr. José Líndoso - Sr. Senador Antônio Carlos, V. Ex."' faz um relato da.
catástrofe que está ocorrendo em Santa
Catarina e que é do conhecimento público através da Imprensa. O Senado,
pela palavra de diversos dos seus mais
eminentes membros, já manifestou sua
solidariedade a V. Ex.a, ao povo e ao
Governo de Santa Ca;tarlna. Juntamos
a nossa palavra, na qualidade de uma
palavra de liderança, para dar o conforto
e a compreensão do drama que V. Ex.a
vive, refletindo o sofrimento de seu povo.
E quando V. Ex." assinala as medidas
que o Governo Federal e o Governo do
Estado de V. Ex.a estão tomando em
socorro das populações atingidas por esse
flagelo, nós acreditamos que essas medidas, dentro do possível, representam
aquela solidariedade >e aquela ajuda, de
uma hora grave, quando todos nós d·evemos socorrer aquelas populações, como
neste cas·o. A palavra de V. Ex.a representa um gesto de quem parte para uma
missão de solidariedade ao seu povo e
um gesto engrandece esta salldarledade,
o de quem está a sofrer, a providenciar e
a p·edlr para minorar o sofrimento e a
aflição de pais de familla, de mães de
família, de todo o povo que está atingido pela catástrofe que a imprensa noticia e que V. Ex.a dolorosamente comunica ao Senado.

O SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - Solicitei a
V. Ex.a a gentileza de me permitir interromper seu discurso para apresentar,
como companheiro de V. Ex.a, a minha
solidariedade nesse instante difícil que
atravessa o Estado tão bem reprooentado por V. Ex.a e, principalmente, para
elogiar e enaltecer o gesto de V. Ex.a em
preferir dar assistência pessoal aos seus
correligionários a desempenhar outras
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo
missões, que, do ponto de vista poli t!co, obrigado a V. Ex.a, nobre Sr. Senador
poderiam ter maior reflexo para a per- José Lindo&o. 'RiEJalmente Santa Catasonalidade de V. Ex.a Isto o coloca, real- rina, nesta hora, :precisa ser ouvida,
mente, dentro daquele limite da auten- precisa de ajuda.
ticidade que V. Ex.a S'empre representou
O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex."
nesta Casa. Daí não poder deixar de manifestar o meu apreço a este gesto de um apa·rte?
V. Ex.", tão bem consagra a sua sensibiO SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço o
lidade de homem público.
nobre Sr. Senador Paulo Guerra.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito
O Sr. Paulo Guerra- Registre V. Ex.",
obrigado a V. Ex.a, nobre Senador Wilnesta
a solidariedade de Pernamson Gonçalves. Tenho certeza de que o buco, ehora,
poderia
bem dizer do Nordeste,
povo catarlnense há de ouvir o aparte de
que
tantas
vezes
tem sido atingido por
V. Ex.", o seu alto testemunho, e há. de fenômeno diferente,
de uma Intense sentir sensibilizado e confortado com sidade idêntica, que mas,
é
o
fenômeno dr.s
a solidariedade do Estado do Ceará, as- secas, quando a representação
de Santa
sim como daqueles outros Estados cujos Catarina nos t'em sido solidária.
Transrepresentantes hoje, e nas Sessões ante- mita V. Ex.n., portanto, ao povo que
reriores, manifestaram o seu apoio, a sua presenta a expressão mais alta da nossa
palavra de conforto às populações cata- solidariedade.
rinenses, tão duramente atingidas.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito
O Sr. José Lindoso - Permite-me
obrigado
a V. Ex.", nobre Sr. Senador
V. Ex." um aparte?
Paulo Guerra. O aparte de V. Ex." é
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o oportuno. Tenho notícias de que a popunobre Senador José LlrJdoso.
lação de Tubarüo está a repetir, em nosso
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população pobre da cidade está deixando
o perímetro urbano, os subúrbios, sem
saber mesmo para onde !r. Grupos imensos de P'e.'lSOas estão percorrendo a
BR-101, na direção norte e na direção
sul, sem saber que direção tomar. O
Comando Militar, neste momento, está
disciplinando esta retirada. Grato a V.
Ex.a.
O Sr. Magalhães Pinto V. Ex.a um aparte?

Permite

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Magalhães Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto - Minas Gerais
não poderia deixar, neste momento, de
estar solidária com o Estado de Santa
Catarina, pela catástrofe de que está
sendo vítima o seu povo. Temos acompanhado, pela televl.•iin e pelos jornais, o
que tem sido o dra ..... de Tubarão, principalmente, e o das outras cidades. Anteontem mesmo tivemos em Belo Horizonte
um drama quase semelhante, com perdas
de vidas a lastimar, com desabrigados,
enfim, com todas essas dificuldades que
trazem esses fenômenos, de que o Brasil
está sendo vítima neste momento, quase
que o Pais inteiro. No momento em que
V. Ex.a. vai a santa Catarina, tenho a
certeza de que o povo mineiro acompanha e lastima o que está acontecendo em
seu Estado, e os seus Colegas aqui do
Senado, por meu intermédio, transmitem
a sua solidariedade e fazem votos a Deus
para que isto termine o mais rápido possível, diminuindo os danos e sofrimentos
por que passa o povo do seu Estado.
O SR. ANTONIO CARLOS - Muito
obrigado a V. Ex.a, nobre Sr. Senador
Magalhães Pinto. Realmente, o trabalho
que nos espera é árduo. Depois dessa fase
crítica já há quem estime em 6 anos o
período necessário para a recuperação
da cidade de Tubarão.
O Sr. Osires Teh:eira- Permite V. Ex. a
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o
nobre Sr. Senador Osires Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira - O quadro que
V. Ex." pinta, nobre Senador, das agruras
de parte do bravo povo catarinense, compunge a Nação inteira - V. Ex." o sente
pelos apartes recebidos. Goiás quer se
fazer presente no discurso de V. Ex." e
mais que isso, presente e solidário com

o povo de Santa Catarina, que :taz de
V. Ex." o seu Intérprete e o mensageiro
dessa solidariedade.
O SR.. ANTONIO CARLOS - Muito
obrigado a V. Ex.", nobre Sr. Senador
Osires Teixeira. Tenho certeza de que o
aparte de V. Ex.a há de calar fundo no
coração da gente catarinense.
O Sr. Carlos Lindenberg - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS - OUço o
nobre sr. Senador Carlos Lindenberg.
. O Sr. Carlos Lindenberg - Nós, que
ja passamos por fases semelhantes à que
passa, atualmente, o Estado de Santa
Catarina, bem podemos aquilatar as
preocupações de V. Ex.a, da Bancada catarinense e do Governo, e, principalmente, do povo sofredor. Daí por que quero
dizer a V. Ex.a., em meu nome e no da
Bancada do Espírito Santo, que o nosso
Estado, todos nós, estamos solidários com
V. Ex.", com o seu Governo e com o s~u
povo, desejando que essa catástrofe não
traga tantos males quantos podemos prever. Mas, tem V. Ex.a nossa inteira solidariedade, nesse transe doloroso por que
passa o seu Estado.
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo
obrigado a V. Ex.&, nobre Sr. Senador
Carlos Llndenberg. Realmente a situação é dramática. A região àtinglda é
aquela de maior densidade demográfica
no Estado, como também é aquela em
que a população da .zona rural tem como
habitação generalizada a casa de madeira. As condições d•e segurança são, assim
multo reduzidas. A região é pobre, parte
dela habitada por mineiros cujos níveis
de vida, . também, não são muito altos.
Uma série de fatores conspiraram contra
a região: o fenômeno das chuvas prolongadas, da enchente, e, também, do represamento que as marés provocaram na
foz dos rios e da Lagoa de Santo Antônio
e transformaram a planície, antes
ocupada pela bela cidade de Tubarão,
cognominada orgulhosamente pelos seus
filhos como a "Cidade Azul", num verdadeiro mar. Hoje, segundo informações
que colhi, as águas estão baixando mas
estão sendo substituídas por um mar de
lama.
Essa é a situação. Acredito que .se o
Governo Federal não adotar imediatamente um plano de atendimento às necessidades mínimas da Região, em intl-
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dificuldades serão, para o povo catarinense, face a tragédia, insuperáveis.
Quero assim, Sr. Presidente - quando
comunico à Casa que devo me afastar,
ainda hoje, par.a visitar a região atingida - terminar essa exposição desalinhavada, que valeu multo pelos apartes
que recebi, afirmando que estou seguro
e confiante que o Governo do Ex.mo Sr.
Presidente Ernesto Geisel há de pôr em
execução, imediatamente, um plano bem
articulado para que se possa minorar o
sofrimento e diminuir os prejuízos sofridos pelo Estado de Santa Catarina e a
nobre gente catarinense. (Muito bem!
Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE- (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo, através do Ministério
da Justiça, acaba de expedir a seguinte
nota oficial:
"A propósito da representação ao Dr.
Procurador-Geral da República, por
motivo de discurso pronunciado na
Câmara Federal pelo Senhor Deputado Francisco Pinto, ofensivo ao Senhor General Augusto Pinochet
Ugarte, Presidente da Junta de Governo do Chile, o Gabinete do Ministro Armando Falcão distribuiu a
seguinte declaração do titular da
Pasta da Justiça:
"A iniciativa do Ministério da Justiça é legítima e até obrigatória.
Veja-se o que aconteceu.
Alguns ilustres Chefes de Estado estrangeiros, entre eles o Senhor General Augusto Pinochet Ugarte, nos
deram a honra de sua presença, como convidados especiais, nas solenidades de posse do Presidente Ernesto
Geisel.
Ocorre que o Senhor Deputado Francisco Pinto, usando a tribuna da Câmara Federal, entendeu de irrogar à
pessoa do Senhor Chefe da Junta
de Governo do Chile pesadas inj úrlas
e injustos ataques, confcrme se vê
do discurso que está publicado, na
íntegra, no Diário do Congresso Nacional de 15 de março de 1974.

A Lei de Segurança Nacional diz o
seguinte:
"Art. 21- Ofender publicamente, per
palavras ou escrito, Chefe de Governo de Nação estrangeira:
Pena: reclusão, de 2 a 6 anos."
Obrigatoriamente, cumpria, então, ao
Ministério da Justiça adotar a providência indispensável -, e foi o
que fiz: encaminhei a competente representação ao Doutor ProcuradorGeral da República, para a apuração da responsab!lidade penal do referido parlamentar.
Da iniciativa do Ministério da Justiça dei imediato conhecimento, por
escrito, ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados e ao Senhor Líder da Maioria naquela Casa do Congresso Nacional.
l!: tudo o que me cabe dizer."
Sr. Presidente, quanto à obrigatoriedade da providência governamental, ela
está prevista no Código de Processo Penal:

"Art. 24 - Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas
dependerá, quando a Lei o exigir,
de requisição do Ministro da Justiça
ou de representação do ofendido ou
de quem tiver qualidade para representá-lo".
Vê-se, de logo, pela simples leitura do
texto reproduzido, que se trata de delito
de ação pública e, se o ilustre titular da
Pasta da Justiça refugiasse da medida
adiotada, estaria passiv:el, também, de
criminalidade.
Mas, Sr. Presidente, seria profundamente censurável se o Governo não agisse como está explicitado na nota oficial.
O dellto, de alta periculosidade subversiva, foi praticado com requintes de
premeditação: o Parlamentar baiano
aguardou a vinda do Chefe do Governo
do Chile, convidado oficial do Governo
brasileiro para a posse do honrado Presidente Ernesto Geisel, para Instalar na
Câmara dos Deputados, não apenas o volutabro de um crime, mas também uma
grosseria que o sentimento nacional repele e condena veementemente.
Aliás, cumpre ressaltar - para isto
basta que se consultem os Anais da Câ-
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conduta política com propósitos evidentemente contestatários e predatórios.
Trata-se, assim, da evolução de uma
delinqüência que agora atingiu dimensões espaciais e desafiadoras.
Mas, Sr. Presidente, através da maldição do crime praticado, a Nação Inteira
sente-se confiante, porque constatou,
neste período vestibular do Governo que
se instalou, num instante em que se nota uma atmosfera de farfalhantes esperanças pDlítlcas, a Nação constatava que
o Senhor Presidente da República, que
poderia acionar os recursos e os Instrumentos do Ato Institucional n.0 5, preferiu apelar para os recursos e os Instrumentos normais da Lei, visando a restabelecer a ordem jurídica, violentamente vulnerada por ar ·"1e Membro da Câmara dos Deputadú;:,,
Sr. Presidente, com essa medida ressalvamos, também, aqueles ideais, aqueles
imperativos de lntervivência internacional. Depois de alguns anos de incompreensão contra o Brasil, realizada em
várias nações e motivada igualmente por
pronunciamentos dessa natureza, Sr.
Presidente, graças a um trabalho sério
do Governo federal conseguimos restabelecer, mais do que o apoio, muito mais
do que a confiança, o louvor e o aplauso de todo o mundo.
Se o Governo federal não adotasse essa medida, ele se colocaria num plano
de suspeição diante de povos e nações
que, através do intercâmbio e da ajuda
mútua, nos têm proporcionado, com a
sua colaboração, a oportunidade de construir este País, que é motivo de orgulho
dos brasileiros e é uma grande esperança em favor da causa da Humanidade em
obséquio da nossa civilização cristã e terna.
Sr. Presidente, o episódio, conforme
determinação governamental e percorrendo a via normal da ordem jurídica,
está entregue à imparcialidade, à isenção
e à majestade do Poder Jurídico num
instante em que as instituições nacionais
toram tão torpemente vilipendiadas pela
fúria passionalizada e subversiva de
quem jamais pôde Interpretar o verdadeiro sentimento nacional. (Muito bem!)
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder da
Minoria.

· O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- (Como
Líder da. Minoria. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, comove-me falar neste instante.
Numa hora em que o Poder Legislativo
luta pelo restabelecimento das suas prerrogativas, e não dos seus privilégios, num
Instante em que se volta a falar na lnviolab!lldade dos votos e das palavras
proferidas pelos parlamentares, choca,
Sr. Presidente, o contraste entre a serenidade da nota oficial e a obj urgatórla
do discurso do Senador Eurico Rezende.
Sr. Presidente, o que surpreende ao
Movimento Democrático Brasileiro é que
na nota do Sr. Ministro da Justiça está
apenas o relato de fatos e a simples exposição de que o Governo se dirigira às
autoridades competentes, para que estas
examinassem se havia ou não um crime
a punir, e no discurso do Vlce-Líder da
Maioria está o libelo acusatório e a condenação.
Contrista, Sr. Presidente, seja nesta
Casa, entre parlamentares, que um Senador se levante para lançar contra
aquele as acusações violentas, que acabam de ser proferidas pelo nobre Senador Eurico Rezende.
Era uma hora em que S. Ex.8 deveria
respeitar a situação aflitiva em que se
encontra aquele Colega. S. Ex.n deveria
ter o mesmo procedimento do Sr. Armando Falcão, que, na nota em que comunica o fato, não se excedeu, não disse
uma palavra contra o Sr. Francisco Pinto. E S. Ex.8 , o nobre Senador Eurico Rezende chama esse deputado de "subversivo", que estava na sua "evolução de
delinqüência", que era "torpemente violento", expressões que parecem ditas,
não por um parlamentar que sofre, como
todo o Parlamento, as angústias que to-.
dos vivemos, mas expressões ditas por
um acusador vulgar que tem voltada
contra um membro do CongresSD toda
sua ira, toda sua violência.
O Sr. Eurico Rezende permite um aparte?

V. Ex.n me

O SR. NELSON CARNEIRO - Com
multa honra.
O Sr. Eurico Rezende - Em primeiro
lugar, podlrla a V. Ex.n que não se desse
ao luxo de ditar normas de 1
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inviolabilidade. O discurso do Sr. Francisco Pinto está estampado no Diário do
Congresso Nacional, Seção I. E não foi
•1ma Injúria, uma calúnia, uma difamPção assacada cuntra um cnefe de goverao estrangeiro. Multo mais. No final do
seu a1scurso, o Sr. Francisco Pinto tacha
os homens que se encontram no Poder de
traidores da Pátria. Aqui diz:
"Enfim, Sr. Presidente, os anticristãos de lá e de cá, os que traem a
pátria lá e aqui, os inimigos do povo
em todos os quadrantes da Terra não
devem esquecer-se de que pelos crimes cometidos há sempre, mais cedo
ou mais tarde, uma pena a pagar e a
cumprir."
Então, no instante em que um parlamentar de vergonha, não de mais vergonha que outros aqui - inclusive V.
E:x. 8 nobre Senador Nelson Carneiro, que
a tem tanto igual a mim - não se sente
ofendido quando um subversivo da outra
Casa - isso está no consenso parlamentar - chama os homens que detêm o
poder no Brasil ou os que lhe são base
de sustentação politica de "traidores da
Pátria", vem V. Ex." a requisitar de mim
comportamentos assistenciais de LBA
parlamentar! Aqui, não! Aqui é a defesa
da instituição, torpemente v!lipendiada
por quem deseja praticar uma política
predatória contra as instituições nacionais. O Governo irá até o fim, usando de
todos os recursos legais para que esse
episódio hediondo não mergulhe na impunidade. Não estou aqui atassalhando
a honra de ninguém. Não estou colocando recurso da imaginação. Aqui está o
Diário do Congresso Nacional que, por si
só, sendo notícia criminis, é peça para o
desencadeamento da ação penal. Lamento, Sr. Senador Nelson Carneiro, que
V. E:x. 8 haja feito uma retorsão, quando
retorsão não caberia. V. Ex.a deve conferir a minha veemência numa relação de
causa e efeito. Eu não estaria aqui com
esse comportamento se não houvesse lido, sentido, repito, esse volutabro de vilipêndio contra as Instituições nacionais.
E V. E:x.a mesmo sabe porque a sua presidência e a sua Liderança têm tido um
tra.balho diurno e noturno para conter
os arroubos predatórios dos inconformadçs e dos contestadores.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, ainda uma vez quero consignar

o contraste: a nota do Sr. Ministro da
Justiça é um relato simples e sem
acusações. É uma exposição serena. Ao
contrário disso, usando do cargo de Líder
da Maioria, é o Sr. Eurico Rezende quem,
em nome da Maioria, vem acusar de
público, condenar de público, aquele que
não foi até hoje denunciado. Pelo menos
esse indiciado deveria merecer, fosse ele
quem fosse, Parlamentar ou não, o respeito de todos, até o dia em que fosse
proferida a sentença. O protesto da minoria é contra a colocação das palavras
com que o Sr. Senador Eurico Rezende
condena o Colega antes de julgá-lo. A
S. Ex.a não cabe esse direito de julgá-lo.
Felizmente não cabe a S. Ex.a o direito
de julgar. Estou certo que a Maioria não
o acompanha nas dlatribes com que acaba de se referir ao Colega, qualquer que
ele seja. Se o aludido discurso é bom ou
mau, a Justiça o dirá; se é certo ou errado, a Justiça o dirá. Mas o que me
surpreende é que, tendo sido esse discurso publicado no dia 14 de março; até hoje o Sr. Eurico Rezende não tenha subido a esta Tribuna para defender as instituições, que proclama ameçadas e, só
agora, depois da nota do Sr. Ministro da
Justiça, tenha lançado essa porção de lama sobre o nosso Colega da Câmara dos
Deputados.
Sr. Presidente, meu protesto é contra
a colocação do problema. O Movimento
Democrático Brasileiro reunlr-se-á, esta
tarde, e dará nota oficial sobre o acontecimento; mas, no instante, quer lavrar
seu protesto contra as palavras insidiosas, maldosas, insultuosas, veementes,
condenatórias do Sr. Eurico Rezende, que
tem, nesse momento, a responsabilidade
de falar em nome da Maioria. Acredito
que S. Ex.a pôs nesse seu discurso todo o
fel da sua alma, mas não traduziu o
sentimento da Aliança Renovadora Nacional, que deve estar Interessada em
que seja feita justiça serena e não a justiça apaixonada, parcial, antecipada, injusta do Sr. Eurico Rezende.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com
muita honra.
O Sr. José Lindoso -Sinto que v. Ex.n
está inflamado ao apreciar a comunicação veemente do nobre Líder Eurico Rezende. Efetlvamente, V. Ex.n assinalou a
serenidade da nota do Sr. Ministro Armando Falcão. Não poderia ser diferente
a nota do Ministro de Estado; ele esta-
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lo oficial e com a responsab111dade de seu um aparte?
cargo, uma providência tomada por imO SR. NELSON CARNEIRO - Com
perativo de Lei. Digo a V. Ex.a, não em
multa
honra.
defesa do meu Líder, que possui a
veemência daqueles que se 1lum!nam
O Sr. José Llndoso - Se V. Ex.a situa
além da centelha de amor à Pátria, tem com
estranheza o meu procedimento ...
a experiência dos debates parlamentares, dos entreveras sucessivos, em que
O SR. NELSON CARNEIRO - Não, ao
V. Ex.a, com tanto brilho, tem sido um contrário eu o aplaudo! Acho que, se v.
dos protagonistas mais galhardos. V. Ex.a Ex.a tivesse lido a nota, não haveria nehá de convir que o julgamento da Justi- cessidade da minha resposta.
ça é diferente do julgamento da política.
O Sr. José Lindoso - Agradeço o repaNa política vemos os valores da conveniência; assinalamos os reflexos da vida ro de V. Ex.a. Mas é preciso dizer a V.
da sociedade nos seus complexos aspec- Ex.a ...
tos, nós vemos aí, também, nós, da MaioO SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex.a
ria, o problema da Segurança Nacional.
colocaria
a questão em termos altos e
Não queremos nos antecipar ao julgacomo
o libelo acusatório lavrado penão
mento da Justiça. A Constituição diz que
lo
verbalismo
do Senador "espírito-santodos estamos sujeitos à majestade da
Justiça. Seremos submissos à apreciação tíssimo", porque S. Ex.a dizia que antida Justiça. Mas, ao. 1ão estamos deba- gamente existia o "Espírito", depois pastendo numa corte judicial, estamos de- sou a "Santo", e, agora, no novo Governo
batendo numa Casa política. A !ncon- deve ser o "Santíssimo". S. Ex.a tem semtenção do nobre Deputado do MDB foi pre um superlativo. O excesso, portanto,
uma incontenção que flagela aquele de- é do ilustre representante "espírito-sansejo de paz e de tranqüilidade a que a tíssimo" - Veja V. Ex.a que meu proNação aspira. E é nesse sentido que que- testo é contra a colocação do problema.
remos assinalar, pela nossa Liderança, a A nota lida não mereceria da nossa parnenhum revide. O Ministro da Justiça
solidariedade à medida do Governo e a te
ao Senado aquilo que havia
comunicava
confiança absoluta de que a Justiça se
comunicado
à Câmara dos Deputados e
fará na tranqü!lidade dos tribunais, acima das paixões políticas, mas sobrepon- que já· haVia comunicado ao Procuradorda República. Era uma satisfação
do a todos os interesses os Interesses do Geral
ao
Congresso
Nacional. Proteste! foi
próprio Brasil. E para que esses Interescontra
a
colocação
da nota, feita pelo
ses do Brasll se façam sentir, há neces- nobre Senador pelo Espírito
Santo.
sidade de estar presente o elemento da
Segurança Nacional, para que haja orO Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite?
dem, porque o Direito, nobre Senador, (Assentimento do orador.) - Se V. Ex.a
e V. Ex.a é um pregador do Direito, é um me permite, e se deseja fazer um tropreliador nos tribunais - tem na ordem cadilho, acho que não foi bem sucedido.
o seu reflexo mais positivo.
Relativamente à pessoa do nobre Líder
Eurico
Rezende, direi a V. Ex.a que tamO SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, é pena que não tenha sido a elo- bém nos Evangelhos encontramos em
qüência amazônia do nobre Senador Jo- São Paulo a veemência extraordinária
sé Llndoso quem tenha tido o encargo contra os maus. Ali, em nome da fé, em
de ler a nota do Sr. Ministro da Justiça, nome da caridade não faltou absolutaporque, certamente, esta Assembléia não mente a veemência para estigmatizar
assistiria a esse espetáculo lamentável todos aqueles que erram, todos aqueles
de, dentro do próprio Congresso, antes que necessitam de reparação. Verificado julgamento dos tribunais, antes do mos, então, que possivelmente, eu creio
pronunciamento de qualquer autoridade que o Senador esteja falando assistido,
judiciária, surgir quem venha, na hora em virtude da sua condição de Lider,
da !nfel!cldade, na hora amarga que pa- pela graça de estado e inspirado, nadece um Colega, jogar contra ele todas turalmente, pelo Espírito Santo, na busas d!atribes, todas as acusações. O meu ca da verdade, trazendo uma advertênprotesto é contra esse modo, o modo co- cia necessária, a fim de que outros não
mo foi aqui colocado o problema, porque Incorram em igual erro; a fim de que
quanto ao fato em si, ele será objeto de possamos nos colocar acima da paixão
uma nota oficial do MDB, que estará se e da política, multas vezes destorcidas,
reunindo esta tarde, às cinco horas.
•·
produto da imaturidade, 1
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v. Ex.11 Todos nós - Situação e a Oposição - deveriamos estar ·unidos, no
dever nobre de criticar o Governo ou de
apoiar o regime, que se consolida dentro
do ln teresse dos destinos históricos da
Pátria. Ficaria a ARENA na obrigação
nobre e altruística de defender uma
administração realizadora, para que juntos cumpríssemos aquilo que a Nação
espera e aplaude: o dever de cada um
dentro das suas tarefas, exercitado na
dignidade de estar pensando na eternidade da Pátria, estando sempre o coração e a consciência voltados para os
superiores interesses do povo.
O SR. NELSON CARNEIRO - Certamente V. Ex.a não aprendeu no Evangelho de São Paulo que o melhor meio
de se fazer justiça é apedrejar o acusado. O que se acabou de ver foi um monte
de pedras e injúrias lançado sobre um
Colega, um Parlamentar como nós, que
ainda não foi sequer julgado pelos órgãos competentes. Se essas acusações
fossem posteriores ao julgamento, ainda
assim não teria razão o nobre líder
Eurico Rezende, porque deveria haver,
em seu coração, um pouco de piedade,
de misericórdia, para um Colega acaso
condenado.
Mas, o que surpreende é que, antes
mesmo da denúncia, já venha o acusador público lançar todos os baldões, todas as invectivas sobre o Parlamentar
que é apontado por ele, como subversivo, como de alta periculosidade, como
se lhe tosse dado o direito de julgá-lo.
O Sr. Eurico Rezende permite um aparte?

V. Ex.a me

O SR. NELSON CARNEIRO muita honra.

Com

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.11 vai
me permitir enxergar, no seu pronunciamento, uma contradição.
O SR. NELSON CARNEIRO existir ...

Pode

O Sr. Eurico Rezende - Está nos
Anais da Casa. V. Ex.11 começou a sua
resposta, dizendo que a inviolab111dade
parlamentar foi atingida, quando o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu o episódio ...
O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex. 11
mudou inteiramente as minhas palavras! Eu disse que, no momento em que

se luta pelo restabelecimento da inviolab111dade parlamentar, esse fato não
deveria merecer tais diatribes por parte
de V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende - Mas, onde se
luta, Excelência, pela inviolabil!dade
parlamentar? Diante desse episódio, da
usina de calúnia, de injúria e de difamação, operando a toda carga, quem
V. Ex.8 acha que está perturbando o restabelecimento da inviolab!l!dade . parlamentar? Se, não havendo o instituto da
inviolabilidade o parlamentar atravessa
o Rubicon e, atrevida e licenciosamente,
calunia, injuria e difama, imagine
quando se atender à reivindicação de
V. Ex.a de se respeitar a inviolabil!dade
parlamentar? ! O que eu quero dizer a
V. Ex.a é que, no ·passado, o que mergulhou as instituições democráticas num
recesso compulsório prolongado foi a
complacência em episódios análogos.
V. Ex.a ficou vários meses sem falar no
Parlamento, e eu não quero ficar, aqui,
numa atitude complacente! Nada me
impede que, antes de qualquer julgamento, eu manifeste meu ponto de vista! V. Ex.a não pode silenciar a minha
voz, diante de um documento público!
Não estou me baseando em depoimentos
testemunhais, mas examinando um discurso, a confissão de uma delinqüência.
O que lamento em V. Ex.a é a complacência, é querer falar bonito, é querer
apelar para o sentimento de piedade ou
de ética, quando não estou dessangrando nenhum princípio de ética! Estou
exercitando um movimento de defesa
das nossas instituições, estupidamente
vulneradas por um Deputado que se tem,
realmente, caracterizado por uma prática subversiva sem solução de continuidade. Complacência não, Sr. senador
Nelson Carneiro!
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, há que repetir Machado de Assis: "Ou mudou o Senado, ou mudei eu",
porque quando houve o episódio a que
se refere o nobre Senador Eurico Rezende, S. Ex.a não exercia a Liderança da
Maioria. O drama se passou na Câmara
dos Deputados e foi modelar o Senado
Federal. Nenhuma voz, aqui, se ergueu
para acusar o Colega da outra Casa do
Congresso, ainda mesmo quando seu
processo estava em andamento naquela
Casa.
O que surpreende é que tenha mudado o Senado! ...
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elo Moreira Alves, e um apelo à Câmara
para conceder o alvará, destinado ao
desencadeamento da ação penal. Não
fiquei omisso, porque houve a complacência na Câmara e as instituições mergulharam, como V. Ex.", num recesso
compulsório.
O SR. NELSON CARNEIRO -

O que

é pior, Sr. Presidente, é que, ontem como

hoje, o Sr. Eurico Rezende não mudou:
é o mesmo homem que acusa o Colega
que se acha em situação de dificuldade.
O Sr. Eurico Rezende - E não mudarei! Era um inimigo do regime! V. Ex."
não verá falhas em minha lealdade!
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex."
ficou distante do Senado naquele instante, como hoje ...
O Sr. Eurico Rezende - Eu não fiquei
omisso!
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex."
era uma voz isolada que não tinha o
apoio da Maioria. O Líder da Maioria
não se levantou para condenar o Sr.
Márcio Moreira Alves; respeitou a situação em que se encontrava aquele seu
Colega, durante o processo na Câmara
dos Deputados.
O que surpreende, portanto, é que
V. Ex.a, na Liderança da Maioria, que
tem os encargos de dirigir o Parlamento,
tome essa Iniciativa.
O Sr. Dinarte Mariz - Apenas para
fazer história, permite V. Ex." um aparte?
O SR. NELSON CARNEmO muito prazer.

Com

O Sr. Dinarte Mariz - Os fatos são
recentes no episódio de Márcio. Moreira
Alves. Aqui, no Senado, realmente nós
apelamos não com violência, mas apelamos para que a Câmara perml.tisse
que o caso fosse examinado pela justiça,
como está sendo encaminhado agora. Esse foi o apelo feito aqui e eu tive, realmente, naquela ocasião, a oportunidade
de interferir, num discurso pronunciado
quase na mesma hora em que a Câmara estava reunida para votar o caso Moreira Alves. Por pouco não fui profeta,
porque da tribuna desta Casa, previa
que o Congresso não entrava apenas em
recesso. Ia mais adiante: mostrava a

ameaça que pesava sobre nós, se não
aceitássemos o julgamento da Lei do outro Poder, que era a Isso que o Presidente, multo acertadamente, recorria.
Previa que o Congresso Nacional seria
fechacio. E acrescentava: quando isso
acontecesse teriamos que fazer um exame de consciência, para aceitarmos que
o pecado não vinha de fora, mas éramos nós, políticos, que estávamos concorrendo para o fechamento do Legislativo. Está nos Anais da Casa o meu discurso, no mesmo dia em que houve o
pronunciamento da Câmara. O apelo
era, realmente, para que a Câmara permitisse que o caso fosse apreciado pelo
Supremo Tribunal Federal. Agora, V. Ex."
está colocando bem a questão, quando
acha que o Ministro da Justiça andou
bem, quando encaminhou o problema ao
julgamento do Supremo Tribunal Federal. Quero, portanto, me congratular com
V. Ex.1\ no sentido de que, realmente,
aceitando como o fez, em nome do MDB
a ação do Ministro da Justiça que não
tem outro sentido senão defender realmente o sistema vigente, V. Ex.a coloca
seu Partido dentro do que todos nós desejamos: a continuidade, perseguindo o
seu aperfeiçoamento, do sistema democrático. Louvo V. Ex.", quando aceita que
o caminho está certo e todos nós devemos aguardar serenamente o julgamento da Justiça.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex.", mas quero responder a
dois pontos. O primeiro, é o depoimento
de V. Ex.". Naquele episódio que realmente agitou todo O· País, o Senado Federal
teve o comportamento de que V. Ex." foi
a expressão: foi uma palavra serena, pedindo a colaboração da outra Casa. Mas
V. Ex." não se julgou com o direito de
condenar o Sr. Márcio Moreira Alves;
não o apontou como subversivo; não o
Indicou como contrário às Instituições;
não o condenou antes do julgamento.
Nem V. Ex." - e creio eu para honra
desta Casa - nem ninguém o fez, a não
ser, porque já o afirmou, o nobre Senador Eurico Rezende.
Agora, a outra parte a responder.
Não entre! no mérito do ofício do Sr.
Armando Falcão, apenas disse que o Governo enviara a esta Casa um comunicado, em termos serenos, que relatava
os fatos como estavam ocorrendo, no entender do Sr. Ministro da Justiça, e que
o Movimento Democrático Brasileiro Iria
examinar os fatos, numa reunião da Co-
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do Sr. Ministro da Justiça, porque não a
estudei ainda, .não a exam!_nel ainda. O
exame é do meu Partido, da Comissão
Executiva. Quero agradecer a V. Ex." Senador Dlnarte Mariz, a contribuição que
traz para mostrar o contraste de como
agiu o Senado naquela oportunidade e
de como age hoje a Maioria, através da
palavra de quem representa a liderança.
O Sr. Wilson Gonçalves Ex.a um aparte?

Permite V.

O SR. NELSON CARNEIRO muita honra, nobre Senador.

do acima de tudo Isso os mais altos interessCJs do Pais e das instituições vigentes.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex.", porém, mais uma vez,
ressalto que não apreciei ainda o ato
do Sr. Ministro da Justiça. O que elogiei
foi a serena exposição enviada por S. Ex.a
a esta Ca:sa, a forma da exposição, não
o mérito. Não Ingressei no estudo nem,
por acaso, conheço sequer o discurso, para dizer se S. Ex." agiu bem ...

Com

O Sr. Eurico Reze.nde - V. Ex.a me
honra com um último aparte?

O Sr. José Lindoso - Depois, desejaria
dar aparte.
O Sr. Wilson Gonçalves - Não obstante o tom veemente de que a discussão está se caracterizando, recolho do
pronunciamento de V. Ex.a uma afirmação já ressaltada pelo nobre Sr. Senador Dlna:rte Mariz; a de que V. Ex."
compreende a ação serena do Ministério da Justiça encaminhando ao Sr. Procurador-Geral da República uma representação a respeito do pronunciamento
do Deputado Francisco Pinto no dia 14
do corrente mês. LI, realmente, o texto desse pronunciamento e, sem dúvida,
ele contém afirmações profundamente
ofensivas à figura daquele Chefe de Estado - que, para nós, dentro dos princípios do Direito Constitucional, deve ser
entendido como representante do Governo chileno, - não nos cabendo a apreciação a respeito de como cada um de
nós pode entender a legitimidade, ou
não, do Governo. Mas o ponto saliente
das palavras de V. Ex.", é a serenidade
com que agiu o Governo; que, podendo,
pelos Instrumentos extraordinários de
que dispõe, dar uma solução pessoal, ou
pelo menos dentro do limite do Poder
Executivo, entregou serenamente o fa-to
à apreciação da mais eminente Corte \e
Justiça do nosso País. Este é um ponto,
a meu ver, que deve ser salientado no
momento como uma disposição, altamente elogiãvel, do Governo, de exercer dentro do máximo possível os instrumentos
normais do regime, para que a ordem
e a justiça sejam asseguradas. Pois bem,
já que V. Ex.a anuncia que o seu ilustre Partido vai se renlr para examinar
o assunto, eu me atreveria a solicitar a
v. Ex.a que, com a sua tradição de politico, de homem público, conduzisse as
discussões dentro do MDB com a mesma
elevação, com a mesma serenidade, ven-

O SR. NELSON CARNEmO - Devo
antes um aparte ao Senador José Llndoso.
O Sr. José Lindoso aparte.

Cedo o meu

O Sr. Eurico Rezende -

Serei rápido.

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois
não.
O Sr. Eurico Rezende - A diferença
que existe, Ex.a, entre o meu pronunciamento e o do honrado Ministro da
Justiça é apenas formal ...
O SR. NELSON CARNEmO - De polidez.
O Sr. Eurico Rezende - •.. de palavras, porque S. Ex.a foi muito mais enérgico do que eu. Se o Sr. Ministro da Justiça representou pelo enquadramento do
Sr. Francisco Pinto no artigo 21, da Lei
de Segurança Nacional, chamou o Sr.
Francisco Pinto, como eu o chamei, de
injuriador, de caluniador e de difamador! E antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal. É que para V. Ex.a
o Sr. Ministro da Justiça é mais simpático do que eu. Mas fico satisfeito com
esse discreto movimento de adesão de
V. Ex.a.
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex.a
não conhece a minha vida pública, e
aqui estão os que a conhecem. Posso lnformar a V. Ex.a que, tendo ingressado
aos 19 anos na vida pública, nunca aderi e por isso mesmo nunca fui Governo.
IFui sempre um homem ind:ependenlte
para criticar e aplaudir.
Não disse que o Sr. Ministro da Justiça andou bem. Não o digo, Sr. Presidente; somente o meu Partido, ao examl-
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que disse foi que S. Ex." se contentou
em fazer um relato simples dos acontecimentos, sem nenhuma palavra injuriosa ao Sr. Francisco Pinto; não o acusou
de coisa alguma, nem de subversivo nem
de caluniador; apenas citou aquele
dispositivo em que acredita, estaria incurso o Sr. Francisco Pinto. Somente a
Justiça, entretanto, dirá se é ou não procedente a representação.
O Sr. Virgílio Távora mite um aparte?

V. Ex." per-

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar a
campainha.)- Sem o propósito de atropelar o discurso de V. Ex", ou de impedir que os nobres Srs. Senadores produzam <JS seus apartes, esta Presidência
tem o dever de pedir a atenção do nobre
orador para a ci .1stância de que o
seu tempo já está esgotado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a V. Ex." a fineza de me
permitir ouvir os apartes já pedidos pelos Srs. Senadores Virgílio Távora e José Lindoso, após o que encerrarei esta
oração.
O Sr. Virgílio Távora - Seremos brevíssimos, nobre Senador, para podermos
atender à gentileza com que nos concedeu o aparte após a observação do Presidente da Mesa. Cartesianamente, o Sr.
Ministro da Justiça teve diante de si um
problema, examinou um fato, sem aduzir consideração nenhuma; apenas
aquelas que resultavam de um juízo formado e apresentou ao Sr. ProcuradorGeral da República este fato, a seu ver,
merecendo uma apreciação judicial pedindo para que o encaminhamento legal
respectivo fosse feito. A veemência maior
ou menor, aqui, dos apartes dados a V.
Ex.", nobre Líder, muitas vezes correm
por conta da personalidade, da disposição, ou do vigor oratório das pessoas que
nesses debates tomam parte, máxime
quando cientes dos termos ofensivos e
lndefensáveis do pronunciamento feito
na Câmara. Houve um fato e esse fato
vai ser julgndo pelo órgão competente,
no caso o tribunal supremo de Justiça
em nossa Pátria. E qual é ele? - O Supremo Tribunal Federal. Mas a questão
em si - não temos a menor dúvida que o ilustre representante por Espírito
Santo apresentou foi a disposição governamental tão bem traduzida pelo Mlnis-

tro da Justiça de ver apreciado pela
Justiça um procedimento passível de
penalidade. V. Ex." - e aqui já lhe foi
feito apelo -. acreditamos que, como advogado, examinará, dentro dos conselhos do seu partido e depois neste recinto, com a mesma isenção com que
aqui o fazemos, o assunto sobre o qual
há que se aceitar discussão prolongada
mas desapalxonda.
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex."
tem inteira razão. Se apenas a nota tivesse sido lida, não haveria a minha intervenção; era apenas uma comunicação a dar. O que me levou à Tribuna foi,
exatamente, a soma de acusações, de
prévias acusações, feitas pelo nobre Lider da Maioria ao interpretar, ao ler a
nota do Sr. Armando Falcão.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." não
vai querer, numa estranha ·reconvenção
processual, me colocar como subversivo!
O SR. PRESIDENTE campainha.)

(Faz soar a

O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex.a
subverteu, realmente, as intenções da
Casa, que era apenas as de tomar conhecimento da nota do Ministro da Justiça.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a
um aparte? Serei breve, porque a Mesa
está advertindo de que nós estamos com
o tempo esgotado para o debate, mas eu
gostaria de, relembrando o episódio de
1969, dizer a V. Ex." que a Constituição de 66, que estabelecia o princípio de
Imunidade parlamentar, ensejava no
plano doutrinário a grande controvérsia em que se debateu o COngresso Nacional. Por isso mesmo, na mais pura intenção, dentro daqueles princípios que
Informaram toda uma geração de liberais no País, muitos, reconhecendo e
condenando a leviandade do Deputado
na maneira de se pronunciar com relação às Forças Armadas, incitando a luta
da sociedade civil contra as Forças Armadas, muitos, emb<Jra reconhecendo
isto mas submissos aos princípios, queriam, realmente, que o próprio COngresso decidisse o problema da licença, através da negação, como era tradição do
Parlamento brasileiro. Mas V. Ex.o., como
estudioso da ciência política, sabe que
o Estado mo demo. . . e Karl Mannhein
num estudo sobre a democracia disse que
essa democracia deve se armar para se
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guerra revolucionária e de subversão,
Pois bem, naquela ocasião - e quero
dizer a V. Ex.a que nós, na Câmara, não
ficamos em cima do muro, não por conveniência politica mas sim por consciência de colocação exata do problema
dentro da modernidade dessas exigências politicas - achávamos que a imunidade teria limite, e que este limite estaria na responsabilidade da palavra e
na responsabilidade do parlamentar. Por
isso só defendemos, e defendemos ardorosamente e tivemos a combater com a
nossa tese' aquela figura memorável do
Monsenhor Arruda Câmara que, como V.
Ex.a sabe andava sempre não só com a
Bíblia mas com a própria Constituição,
que ele dizia ser a sua Bíblia cívica, e
inspirado realmente, no preceito constitucionai e imbuído dos princípios liberais, S. Ex.a. defendia o problema da não
concessão da licença. A colocação era totalmente diferente. Entendíamos nós,
como entendemos hoje, que ninguém se
diminui quando comparece a um tribunal, principalmente a um Supremo Tribunal, para, prestando contas dos seus
atos, das suas palavras e do seu pen~a
mento, ser julgadop or juízes. A decisao,
se, realmente, for liberação, enaltecerá. o
cidadão que assim comparece; se for de
condenação o levará à submissão à Lei,
que é também, um modo de a pessoa se
curvar diante daquilo que a sociedade
de melhor elaborou para dar ordenamento na vida social. Desse modo, digo
a V. Ex.a, não houve omissão, houve um
grande debate de ordem doutrinária, e
hoje, a Constituição vigente não permite
mais esse debate. Claro estâ que o Ministro da Justiça teria, imperativamente, que tomar as providências que tomou,
e assim o fez em nome da Lei, no cumprimento da Constituição e imbuído do
princípio da defesa nacional.
O SR. NELSÓN CARNEIRO - Sr. Presidente, deverão estar ocorrendo, na Câmara dos Deputados, debates semelhantes. Mas eu gostaria de trazer, para conhecimento da Casa, a leitura dos dois
discursos: o do Sr. Senador Eurico Rezende e aquele que, certamente, será pronunciado pelo lider Célio Borja.

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V.
Ex.o. um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO multa honra.

Com

O Sr. Jarbas Passarinho - Até certo
ponto, ouço fascinado, nesta minha
aprendizagem de Senado, o tipo de debate que aqui se realiza. Verifico que - e
eu não diria feliz ou infelizmente - de
modo geral o tema central do debate
submerge para dar oportunidade às circunstâncias secundárias. V. Ex.a - e
atentei bem para seu pronunciamento acusou a forma pela qual o líder Eurico
Rezende comentou a nota do Ministro da
Justiça. Depois disso, a Câmara e o senado foram chamados C·Omo testemunhas, por vários dos aparteantes de V.
Ex.a e por V. Ex.a mesmo, para fazer
história e se remontou a um passado recente que traumatizou a toda a politica
brasileira e a toda a Nação brasileira.
Não desejaria, de modo nenhum, contribuir para que o efeito passado se sobrepusesse ao presente. Quanto ao presente, tenho certeza, pelo que conheço
da ação pública de V. Ex.a, jamais V.
Ex.a pronunciaria um discurso como esse
do Sr. Deputado Francisco Pinto, que estou acabando de ler; jamais V. Ex." chamaria em seu favor o abrig.o de um Parlamento para, nele obrigado, dizer de um
Chefe de Estado, que nos visitava num
a to de cortesia, que ele é traidor da sua
Pátria, desonrou sua farda e foi um vendido a ln teresses estrangeiros, como acabo de ler neste documento, Mais ainda,
diz que ele foi verdadeiro magarefe; matou milhares de pessoas no Ch1Ie. Não é
este, precisamente, o momento para que
nós façamos a exegese política do Govern·o Allende, mas está, isto sim, no cerne do problema que aqui se discute a
maneira pela qual um Deputado brasileiro agride o Chefe de uma Nação estrangeira, C·ometendo o seu primeiro pecado,
no meu entender pecado de descortesia,
à qual V. Ex.a acaba de se referir, atribuindo-o ao Vice-Líder Senador Eurico
Rezende. Pior! Porque no momento em
que o Deputado Francisco Pinto acusa o
General Pinochet de se haver vendido,
o acusa, paralelamente, de pretender
comprar alguém no Brasil. Leio o trecho:
"Pinochet a quem se vendeu? E a
quem quer comprar agora, Sr. Presidente, quando anuncia que, para
aqui, traz a intenção de formar um
elx·O político Brasil-Bolívia-ChileParaguai?"

.1
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uma nação estrangeira aqui era Indesejável, pelos crimes que ele praticou, e,
termina, chamando-o de traidor de sua
Pá trla e aliado aos traidores da nossa
Pátria.
Nobre Lid•er Nelson Carneiro, pelo que
ouço da vida de V. Ex.", pelo fato de,
como Ministro de Estado, que fui durante sete anos, ter ficado do outro lado
da ponte, tantas vezes anotando observações de V. Ex." e, sobretudo, pela delicadeza e polidez com que V. Ex.", uma vez,
me havendo feito uma Injustiça, dela
mesma, mais tarde, se reabilitou perante
mim, ao reconhecer que o fizera, esse gesto elegante de V. Ex.a faz-me acreditar
no Parlamento. Não no desejo da irresponsabilidade de um Deputado ou Senador, mas, ao contl'Ãrio, na coragem moral de quem pod, .irmar assumindo a
responsabilidade. A veemência do Senador Eurico Rezende, suponho, está explicada precisamente na medida em que S.
Ex." nos defende a todos nós de traidores da nossa Pátria. Era apenas esta
·contribuição que eu queria dar ao discurso de V. Ex."
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex.", mas, por ordem, vou responder a·o nobre Senador José Llndoso,
antes de responder a V. Ex."
No que diz respeito ao aparte do nobre
Senador José Lindoso, lembrou ele, e
oportunamente, a figura de Monsenhor
Arruda Câmara, que teve, naquele episódio, posição modelar. Sustentava ele a
imunidade parlamentar, e sustentava
contra seu Partido, contra a direção do
seu Partido. Fui, talvez, dos presentes, o
último a visitá-lo no hospital, onde morreu, e, quando C·om ele falei, ele me disse
estas palavras, que Incluí no discurso
com que o recordei na Câmara dos Deputados:
·
"No dia em que se publicarem os documentos daquele episódio, o congresso Nacional se engrandecerá."
Este era o pensamento de Monsenhor
Arruda Câmara. Está expresso em discurso que pronunciei logo após seu falecimento, na homenagem que a Câmara
lhe prestou.
Esperava eu que o Senador José Llndoso, tão rico em citações bíblicas, fosse

dizer ao eminente Colega Eurico Rezende aquela frase do Senhor:
"Não j ulguels para que não sejais
julgados."
O Sr. Eurico Rezende - Não é o caso
Excelência!
'
O SR. NELSON CARNEIRO - S. Ex."
esqueceu a frase e, então, antes sequer de
comparecer ao primeiro tribunal, o Deputado Francisco Pinto já é condenado pele
Sr. Eurico Rezende.
Quero, também, dizer ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que para honra
nossa volta a esta Casa, que, realmente
divergimos. Não creio, porém, tenha fi~
cado naquele momento com a causa mais
injusta. Defendi a causa mais justa. S.
Ex." tinha dados melhores; eu tinha os
dados oficiais. S. Ex." possuía os dados
do seu Ministério que não constavam do
Orçamento da República. Vali-me, para
mostrar a decadência da percentagem
educacional do Pais, dos dados constantes do Orçamento, mas S. Ex." possuía
outros elementos que nele não figuravam. De modo que nã,o me senti diminuido no debate, ao contrário, foi um motivo para regozijo meu ver que, além daquelas verbas orçamentárias, o Ministro
da Educação e Cultura, de então, se Interessava por que outras verbas fossem
destinadas a-o ensino do Pais. Portanto,
é causa de regozijo o recordar esse episódio.
Com a mesma lealdade com que sempre tenho procedido, concluo esta oração, que foi mais longa do que devia
dizendo que não julgo o ato do Sr. Mlnis~
tro da Justiça. Apenas examino os termos
do seu pronunciamento, da comunicação
que fez à Casa e protesto, protesto veemente como parlamentar, como membro do Movimento Democrático Brasileiro, como homem, contra o modo como
o problema foi exp.osto nesta Casa pel·o
Sr. Senador Eurico Rezende.
Terei oportunidade de trazer a esta
Casa, para ler, o discurso que certamente, a esta hora, na outra Casa do Congresso Nacional, estará fazendo o Jovem
líder Célia Borja a respeito da mesma
nota. Então o Senado verá - eu não
conheÇ·o o discurso, mas imagino - a
diferença que há entre a serenidade daquele jovem e as diatrlbes do provecto
Senador Eurico Rezende. (Muito bem!
Palmas.)
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Gomparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - José Esteves Fausto Castelo-Branco - Petrôn!o
Portella - Waldemar Alcântara Luís de Barros - Wilson Campos Arnon de Mello - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema - Franco Montoro
- Orlando Zancaner - Emival
Caiado - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Está encerrado o período destinado ao
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 89, de 1973
(n.0 1.579-B/73, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que dispõe sobre o Regimenta de Custas da Just!ca Federal
•
'
tendo
PARECERES, sob n.os 32 e 33, de 1974
das Comissões
'
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldicidade
e, no mérito, favorável, com
emendas que apresenta de n.os 1
a 3-CCJ; e
- de Finanças, favorável ao projeto
e às emendas da Comissão de
constituição e Justiça.
A matéria constou da Ordem do Dia
da Sessão anterior, tendo a discussão
adiada por 24 horas, a requerimento do
Sr. Senador Vlrgíllo Távora.
Em discussão o projeto e as emendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto resultou de iniciativa do Sr. Ministro da Justiça de então,
o Prof. Alfredo Buzaid que, em 21 de
setembro de 1973, enviou ao Sr. Presidente da República a seguinte mensagem, in verbis:
"Excelentíssimo Sr. Presidente da
República.

Tenho a honra de submeter à alta
consideração de Vossa Excelência o
anexo Projeto de Lei, que Institui o
regime de custas da Justiça Federal.
1. O art. 87, § 1.o da Lei n.o 5.010,
de 30 de março de 1966, dispõe:
"Até que entre em vigor o Regimento de Custas da Justiça Federal, aplicar-se-à, em cada Secção
Judiciária, o Regimento de Custas
da Justiça Estadual respectiva, vedada ao Juiz a percepção de percentagens ou custas, a qualquer título."
Em observância do disposto nesta
regra legal, vem sendo aplicado à
Justiça Federal o Regimento de
Custas da Justiça Esta,dual onde
lestão instaladas as Secções' Judiciárias.
2.. Todavia esse regime de custas
so parcialmente correspondeu às necessidades da Justiça Federal. A fim
de atender à regularidade do Serviço, à justa retribuição dos atos processuais e ao rápido andamento dos
feitos, o Ministério da Justiça elaborou, tomando por base anteprojeto do Egrégio Conselho da Justiça
Federal, o presente projeto que vai
em anexo.
O projeto se Inspirou no princípio
de não fazer depender do pagamento das custas de cada ato ou diligência a marcha do processo. Na
verdade, a moderna concepção do
processo, que o considera um instrumento que o Estado põe à disposição das partes e dos interessados
- para a tutela dos seus direitos
naa se compadece c·am a exigência
de constantes estímulos dos contendores para que possam ser praticados os atas judiciais. O processo se
desenvolve por Impulso oficial e não
pode ser entravado por C·ontínuos depósitos de custas, que retardam o
adequado funcionamento da admi~istracão da Justiça. Assim, o proJeto fixa fundamentalmente dois
momentos para o pagamento das
custas; a) a distribuição do processo de conhecimento; b) e o final do
processo de execução. Além disso,
hayendo recurso que se processa nos
proprlos autos, o recorrente paga
nessa oportunidade a segunda parcela das custas.

.
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particulares a respeito, é de convir
que o sistema assim Instituído, além
de produzir bons resultados práticos,
condiz com os princípios da ciência
do processo e da jurisdição.
3. Deu-se ao projeto estrutura adequada, dividindo-o em partes que
tratam, respectivamente, das disposições preliminares, da l'esponsabilidade pelas custas, do adiamento
das custas, da oportunidade para o
seu pagamento, da fiscalização e das
disposições finais e transitórias.
No tocante à responsabll1dade pelas
custas, buscou-se evitar a repetição
de normas que já se encontram nas
leis processuais.
Tais são, Senhor Presidente, as considerações mais Importantes sobre o
projeto ora : :sentado, que submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência, e que, caso mereça aprovação, poderá ser encaminhado à
-apreciação dos Senhores Membros
do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos
de profundo respeito. - Alfredo Buza.ld, Ministro da Justiça."
Esse projeto, Sr. Presidente, teve a felicidade de ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, numa Sessão Ordinária, normal, e, ali, vários debates se travaram, de que resultou, sem
surpresa para ninguém, o parecer do nobre Senador Helvídio Nunes, que tive a
honra de subscrever e que está assim vazado:
PARECER N.o 32, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Sr. Helvidio Nunes

A Mensagem n. 0 339, que o Sr. Presidente da República enviou ao Congresso Nacional, dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal.
Remetida a esta Casa, depois de normal tramitação na Câmara dos
Deputados, ofereci-lhe o parecer de
fls. 81/84, que concluiu pela constl tuclonalldade e jurldlcldade da
proposição e, no mérito, pela sua
aprovação.

Naquela oportunidade foram examinadas, também, três emendas apresentadas à Comissão.
A de n.O 2, de autoria do eminente
Senador Wilson Gonçalves, mereceu
especial destaque, pois que visava a
alteração do Item 4, da tabela IV, do
projeto, que na redação original está
assim expresso:
Nenhum servidor da Justiça
Federal pode perceber por mês,
para reembolso de despesas com
deslocamento, de acordo com esta
Tabela, Importância superior a
dois salários mínimos locais, excluídos desse limite as despesas de
que apresente comprovante."

"4.

Na redação final remetida ao Senado pela Câmara dos Deputados, a
disposição transcrita, em conseqüência de emenda, sofreu substancial
modificação, pois que surgiu duplicado o reembolso das despesas de
deslocamento.
2. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça, que acompanha a Mensagem Presidencial,
consigna que o projeto se Inspirou
no principio de não fazer depender
do pagamento das custas, de cada
ato ou diligência, a marcha do processo.
Apesar disso, a Câmara congênere,
aceitando. a emenda, elevou, ao dobro, o valor do reembolso proposto,
o qual, agora, o Ilustre senador
Wilson Gonçalves aspira, pela segunda vez, aumentar.

Foi com base na desproporção entre
o pleiteado e o que se pretende fixar,
assim também no disposto no art.
87, § 1.0 , da Lei n.0 5. 010, de 30 de
março de 1966, que estabelece: "até
que entre em vigor o Regimento de
Custas da Justiça Federal, apl!carse-á, em cada Seção Judiciária, o
Regimento de Custas da Justiça Estadual respectiva ... ", que esta Comissão, antes de decidir, definitivamente, sobre a Emenda de n.O 2, concluiu pela necessidade de obter, junto às autoridades Judiciárias das
Unidades federadas, e antes do exame final da matéria, os Regimentos
de Custas vigorantes nos respectivos
Estados."
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projeto relativo a Regimento de Custas:
o de procurar saber, em todos os Estados, quais as custas que estavam sendo
c-obradas. Aqui está o resultado dessa
pesquisa, Sr. Presidente:
3. Pois bem, através dos exemplares e informações dirigidos à Presidência desta Comissão, verifica-se
que as leis estaduais de Santa Catarina, Mato Grosso, Alagoas, Pará,
Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo,
Paraíba, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Acre e
Maranhão, que disciplinam a questão não ac·Dlhem d!spos! tlvo igual ou
semelhante ao de que cogita a Mensagem n. 0 339, a qual, na mencionada Tabela IV, n. 0 5, ainda esclarece
que "o reembolso das despesas previstas nesta Tabela não impede o
pagamento de diárias ao servidor
encarregado de diligência, quando
cabível".
De outra parte, as repercussões
oriundas da gritante disparidade de
tratamento das Justiças Federal e
Estadual criaria, por certo, inúmeros
problemas, pois que enquanto à primeira são concedidos, na área estudada, incentivos especiais, as últimas permanecem sem quaisquer estímulos e sem possib!lldade, pelo
menos a curto prazo, de tê-los.
Criar-se-iam nos Estados, em conseqüência, dois status para os servidores da Justiça que, no exercício
de suas funções, têm necessidade de
locomover-se.

Nivelá-los não seria razoável; mas
também não é justo que aos Federais
se concedam condições materiais que
levem a distanciá-los, cada vez mais,
dos que servem à Justiça Estadual,
certo que Idênticas as funções que
desempenham.
4. De outra parte, em atenção a expediente dirigido à Liderança do Governo, no Senado, pelo 5. 0 -Subpro-

curador-Geral da República, que por
sua vez recebeu sol!citação do Procurador da Fazenda Nacional, duas
emendas ofereço à proposição, vez
que aceito, integralmente, as justificativas em que se apóiam, e que
incidem sobre os arts. 17, § 1.0, e 18,
§ 2. 0 , do projeto.

O parecer, em conseqüência, é pela
c·onstitucionalldade e juridicidade e,
no mérito, pela aprovação do projeto, com as três emendas que seguem:
EMENDA N.0 1
Dê-se ao n. 0 4 da Tabela IV a seguinte redação:
"Nenhum servidor da Justiça Federal pode perceber por mês, para
reembolso de despesas com deslocamento, de acordo com esta Tabela,
importância superior a dois salários
mínimos locais, excluíd.as deste limite as despesas das quais apresente comprovante".
EMENDA N.o 2
Dê-se ao art. 17, § 1. 0, a seguinte redação:
"§ 1.0 As despesas de diligência <Tabela IV), arbitramentos, avaliações,
perícias (Tabela V>, intérpretes e
tradutores serão recebidas pelo Diretor da Secretaria, que pagará aos
servidores ou auxiliares do Juízo que
fizerem jus aos valores fixados nas
respectivas tabelas, salvo as devidas
pelo Ministério Público ou União Federal, somente recolhidas a final."
EMENDA N.0 3
Dê-se ao art. 18 § 2. 0 , a seguinte redação:
"§ 2.o As importâncias relativas à
amortização ou l!quidação da dívida ativa ajuizada serão recolhidas
diretamente no estabelecimento de
crédito .autorizado (art. 4. 0 ), mediante gula expedida pelo Dlretor da Secretaria, devidamente visada, consoante modelo oficial aprovado pelo Conselho de Justiça Federal."
ll: o parecer.
Sala das Comissões, em 20 de março
de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente eventual - Helvídio Nunes,
Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg
- José Augusto - Heitor Dias Italívio Coelho.
MAPA DOS REGIMENTOS REMETIDOS
Estado
Santa Catarina - Não paga (Seç5.o
XV - Observação 4 - pág. 26).
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-VI § 2.0 )
.

Regimento de Custas da Justiça Federal".

Alagoas pág. 24)

A proposição se faz acompanhar de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça.

Pará -

a.o pág.

;

i

I

iI

I
I
I

Não paga (Tabela H -

Não paga (Cap. II 8. 0

-

9. 0

como

-

§

arts.

único -

6)

Rio de Janeiro -

Não paga (Cap.

III - arts. 21, 22 e 24 págs. 7 e 8)

§

único,

Paraná - Não p.aga (Tabela XVIII
- item V- Nota- pág. 19)
São Paulo - Não paga (Tabela 7 Notas - 4. 0 - pág. 47)
Paraíba- Não paga (Cap. I I - art.
90)
Amazonas- não paga <Tabela Hitem V - Observação- pág. 20)
Ceará - Não paga (Cap. II - art.
40 - IV - pág. 4)

I
I

Rio Grande do Norte - Não paga
(Cap. II - art. 40 - IV - pág. 4 e
Seção XI - Observação - pág. 35)
Minas Gerais - Não paga - (T.abela 24 - Nota II - pág. 275)

I

Maranhão - Não paga - Diário
Oficial - pág. 8 - Tabela c/1 - 1
- Nota 17."

I

I
I'

Distrito Federal e Acre - Não paga
- Decreto-Lei 115, de 25-1-67 - art.
6. 0 pág. 10.
Mostra, Sr. Presidente, o cuidado com
que esse projeto transitou não só na Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal. E ·era um simples projeto de fixação de Regimento de Custas para a Justiça Federal.
Mas, ainda aí, opinou a Comissão de
Finanças. E fê-lo nos seguintes termos:
"PARECER N. 33, de 1974
0

Da Comissão de Finanças
Relator: Sr. Lenoir Vargas
Com Mensagem do Senhor Presidente da República é submetido à del!beração do Congresso Nacional, nos
termos do art. 51 da Constituição,
Projeto de Lei que "dispõe sobre o

Aprovada na Câmara dos Deputados,
a matéria foi examinada pela douta Comissão de Cónstituição e Justiça do Senado, que acolhendo parecer do Senador Helvídio Nunes,
conclui pela constitucionalidade e
juridicidade da proposição e, no mérito, pela sua aprovação. Entendeu
na ocasião haver necessidade de obtenção, junto às autoridades judiciárias das Unidades Federadas, dos
Regimentos de Custas vigorantes nos
respectivos Estados.
Com as informações e exemplares de
Regimentos trazidos àquele órgão
técnico desta Casa, o ilustre Senador Helvídio Nunes opinou pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, pela aprovação do projeto
com as três emendas oferecidas. O
parecer obteve aprovação unânime
daquela Comissão.
O mérito da proposição já foi exaustivamente examinado na Comissão
de Constituição e Justiça.
As emendas oferecidas adaptam-se
perfeitamente ao texto do projeto.
No que se refere a competência regimental da Comissão de Finanças
nad,a v~m.os que se possa opor ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 89, de
1973, bem como às Emendas de n. 0 s
1, 2 e 3 da douta Comissão de Constituição e Justiça.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto sob exame, com as
emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
É

o nosso Parecer.

Sala das Comissões, em 21 de marçCI
de 1974. - João C!eofas, Presidente
- Lenoir Vargas, Relator - Fausto
Castelo-Branco - Virgílio Távora Alexandre Costa - Ruy Carneiro Benedito Ferreira - Cattete Pinheiro - Dinarte Mariz - Saldanha
Derzi."
Sr. Presidente, I! todas essas peças para que o Senado tivesse ciência de que
um projeto de menor relevo, de pouco
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mereceu tão detalhado exame, não só da
Comissão de Constituição e Justiça como da Comissão de Finanças, sendo que
na Comissão de Constituição e Justiça,
numa reunião ordinária, sem surpresa
par.a ninguém, esse projeto acabou sendo aprovado, com três emendas. !l: a
participação do Poder Legislativo na
obra do Poder Executivo. Esse é o objetivo indispensável. O que caracteriza o
Poder Legislativo é a sua contribuição
ao aperfeiçoamento daqueles projetas
que venham também do Poder Executivo.
Esse projeto, Sr. Presidente, traduz isso: o culda:do com que o Senado e a Câmara dos Deputados se detiveram sobre
uma questão de menor Importância, para chamar a atenção desta Casa par.a
as matérias de maior importância que,
multas vezes, são votadas aqui às pressas, sem que seja dado conhecimento
prévio d.as reuniões das Comissões às
pessoas Interessadas.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) -

Continuam em discussão o projeto e as
emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
!l: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 89, de 1973
(N.• 1.579-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPiJDLICA)

Dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal.

O Congresso Nacional decreta:
As custas devidas à União,
na Justiça Federal, são cobradas de
acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 2.0 - Consideram-se custas:
I - as taxas previstas nas tabelas a
esta Lei;

Art. 1.0

II - as depesas de serviços de comunicações;
III - as despesas de publicações em
órgãos de divul~ação;

rv - as despesas dos atos processuais
de qualquer natureza;
V - as despesas de guarda e conserv:ação dos bens penhorados, arrestados,
seqüestrados ou apreendidos judicialmente a qualquer título;
VI - as multas Impostas às partes,
nos termos das leis processuais.
Salvo disposição em contrário, as taxas fixadas nas tabelas anexas
a esta Lei abrangem todos os atos do
processo, Inclusive publicação de Intimações, remessa, distribuição e julgamento no Tribunal Federal de Recursos, porte e baixa dos autos ao juízo originário.

Art. 3.0

Parágrafo único - Excluem-se da norma fixada neste artigo os incidentes expressamente previstos nas outras tabelas e as despesas com diligências fora
de cartório, perícia e avaliações; a publicação de editais na Imprensa, a expedição de cartas de ordem e de sentença,
arrematação, adjudicação ou remissão,
precatórlas e rogatórias, e .a formação
de traslados e certidões em geral.
Art. 4.0 - A arrecadação das custas é
feita por estabelecimentos de crédito autorizados, na forma estabelecida em ato
do Ministro d.a Fazenda, baixado após
audiência do Conselho da Justiça. Federal.
§ 1.0 - Os depósitos de pedras e metais
preciosos e de quantias em dinheiro efetuam-se na Caixa Econôm!ca Fede11al,
sujeitos estes últimos a correção monetária, na forma do art. 16 do DecretoLei n. 0 759, de 12 de agosto de 1969.
§ 2.0 - A percentagem das custas devida à. Caixa de Assistência dos Advogados (Tabela VIII) deve ser recolhida pelos agentes arrecadadores, mensalmente, à Tesouraria daquela entidade.
Art. 5. 0 - Cabe às partes prover as
despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, observado o disposto
nas leis processuais e nesta Lei.
Art. 6.0 - No valor da causa, para o
efeito do cálculo de custas, bem como
na importância a pagar, desprezam-se
as frações de cruzeiro.
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correspondem à metade do valor Indicado nas tabelas anexas a esta Lei.
Art. 8.0 - No caso de redistribuição do
feito, em virtude de reconhecimento da
Incompetência, não há restituição nem
novo pagamento de custas.
Art. 9.0 - São Isentos do pagamento
de custas:
I - a União, os Estados, Municípios,
Territórios Federais, e o Distrito Federal
e respectivas .autarquias;

II - o réu pobre, nos feitos criminais;
III - o beneficiário da assistência judiciária;

•I
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IV - o Ministério Público;
V - os proce~.~ns de habeas corpus.
Art. 10 -

O pagamento das custas e

contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte:

I - o autor ou requerente, pagará metade das custas e contribuições tabeladas, por ocasião da distribuição do f·elto, ou não havendo distribuição logo
após o despacho da inicial;
II - aquele que recorrer da sentença
pagará a outra metade das custas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de
deserção;
III - não havendo recurso, e cumprindo o vencido desde logo a sentença, reembolsará ao vencedor as custas e contribuições por este adiantadas, ficando
dispensado do pagamento exigido pelo
n. 0 II deste artigo;
IV - se o vencido, embora não recorrendo da sentença, of·erecer defesa à sua
execução, ou emba-raçar seu cumprimento, deverá pagar a outra metade, no prazo marcado pelo juiz, não excedente de
três dias, sob pena de não ter .apreciada sua defesa ou Impugnação.
§ 1.0 - O abandono ou desistência do
feito, ou a existência de transação que
lhe ponha termo, em qualquer fase do
processo, não dispensa o pagamento das
custas e contribuições já exigíveis, nem
dá direi to à restl tulção.

2. 0 - Somente com o pagamento de
Importância Igual à paga até o momen§

to pelo autor, serão admitidos o assistente, o litisconsorte ativo voluntário e
o oponente.
§ 3.0 - Nas ações em que o valor estimado for inferior ao da liquidação, a
parte não pode prosseguir na execução
sem efetuar o pagamento da diferença
de custas e contribuições, recalculadas
de acordo com a importáncia afinal apurada ou resultante da condenação definitiva.
§ 4,0 - As custas e contribuições serão
reembolsadas .afinal pelo vencido, ainda
que seja uma das entidades referidas no
n. 0 I do art. 9. 0 , nos termos da decisão
que o condenar, ou pelas partes, na proporção de seus quinhões, nos processos
divisórios e demarca tórios, ou suportadas por quem tiver dado causa ao procedimento judicial.

§ 5.0

Nos recursos a que se refere
este artigo o pagamento efetuado por
um recorrente não aproveita aos demais,
salvo se representados pelo mesmo advogado.

Art. 11 - Os recursos dependentes de
instrumento estão sujeitos ao pagamento do preparo constante da respectiva
tabela, além das despesas do traslado,
sob pena de deserção.
O recorrido, ao oferecer suas
alegações, efetuará o depósito para extração das peças que pedir, sob pena de
prosseguimento !media to, sem o seu traslado.

§ 1.0

2.0 - As despesas do traslado serão
pagas na Secretaria da Vara.
§

3.0 - Se o recurso for unicamente de
qualquer das pessoas referidas no n. 0 I
do art. 9. 0 , o pagamento das despesas de
preparo e do traslado será efetuado a
final, pelo vencido.
§

Art. 12 - O recurso do lltlsconsorte,
do ·assistente, do oponente ou do terceiro
prejudicado está sujeito às mesmas disposições que regem o p.agamento de custas nos recursos das demais partes.
Art. 13- O juiz não dará andamento
a feito ou a recurso, se não houver nos
autos prova do pagamento das custas e
contribuições exigíveis.
Art. 14 - Na ação popular as custas e
despesas serão pagas a final.

-552Art. 15 - -os autos soinente serão remetidos ao contador:

I - para liquidação da responsabllldade do vencido, na execução, quando
necessário;
II - nas ações de despejo por falta
de pagamento, se a Interessado requerer
a purgação da mora.
§ 1.0

Os autos dos recursos que se
processam mediante traslado não serão
remetidos ao contador, ficando ressalvado à parte o direito à restituição,
oportunamente, da excesso pago.

§ 2.0

As contas de liquidação incluirão todas as despesas reembolsáveis,
desde que necessárias e comprovadas nos
autos, tais como as de publicação edital
pela imprensa, as de comunicações telegráficas ou telefônicas feitas pelo Diretor de Secretaria e as de comparecimento de testemunha.
Art. 16 - Incumbe ao Dlretor da Secretaria da Vara, sujeito ao contr.ole do
Juiz, e à Secretaria do Tribunal Federal
de Recursos promover o exato recolhimento das custas e contribuições.
Parágrafo único - Nos processos em
grau de recurso, tal verificação não
obstará ao seu andamento em segundo
grau de jurisdição, devendo o recolhimento da diferença acaso verificada ser
feito depois da baixa dos autos ao juizo
de origem.
Art. 17 - Serão cotadas à margem e
recebidas pelo Diretor de Secretaria, que
as recolherá semanalmente a estabelecimento de crédito autorizado (art. 4.0):
I - as despesas de traslado, nos recursos dependentes de instrumento (art.

11,

§

2. 0 );

II - as despesas com certidões, públicas formas, fotocópias e demais reproduções de atas ou documentos de processo, e das cartas de arrematação,
adjudlcaçã,o ou remissão.
§I.o- As despesas de diligências (Tabela IV) , arbl tramen tos, avallações, perícias (Tabela V), intérpretes e tradutores serão recebidas pelo Dlretor de
Secretaria, que pagará aos servidores ou
auxlllares do juizo que fizerem jus aos
valores fixados nas respectiva tabelas.
§ 2. 0 - Nas Seções Judiciárias onde
houver Caixa Geral, a ela caberão o

recebimento e os pagamentos referidos
neste artig·O, mediante expedição de
gula da secretaria.
Art. 18 - Nas Seções Judiciárias de
mais de uma Vara será criada, subordinada à respectiva Direção do Foro, uma
Caixa Geral, na qual serão recolhidas
as custas e quaisquer outros pagamentos,
salvo os que vierem a ser diretamente
efetuados nos estabelecimentos de crédito autorizados (art. 4.0 ).
1.0 - Com aprovação do Conselho da
Justiça Federal poderá, em substituição
à Caixa Geral, funcionar na Seção Judiciária, dependência de estabelecimento
de crédito autorizado (art. 4.0 ).
§

§ 2.0

Até o primeiro dia útil seguinte
ao do recebimento, os Oficiais de Justiça
entregarão à respectiva Secretaria, para
recolhimento à Caixa Geral, as lmportàncias recebidas dlretamente dos devedores.

3.0 - Pelo menos duas vezes por semana, se prazo mais curto não for
determinado pelo Conselho de Justiça
Federal, a Caixa Geral recolherá a estabelecimento de crédito autorizado (art.
4. 0 ) as importâncias que houver recebido, exceto as previstas na n. 0 I do
art. 17.
§

Art. 19 - O servidor que não certificar
o valor das custas recolhidas, exigir
custas indevidas ou excessivas, ou deixar de cotá-las, será punido na forma
estabelecida nas leis processuais.
Art. 20 - O Dlretor da Secretaria enviará ao Conselho da Justiça Federal,
como o "visto" do Juiz da Vara, prestação de contas mensal das verbas cujo
recalhimento tiver promovido, assim
como dos pagamentos que tiver efetuad·o (§ 1.0 do art. 18), através da respectiva Vara; e o Juiz Federal Diretor
do F·oro enviará ao mesmo Conselho o
balancete mensal da Caixa Geral, nas
Seções Judiciárias onde tiver ela sido
Instalada.
Art. 21 - Não se fará levantamento
de caução ou de fiança, se não constar
dos autos o pagamento das custas.
Art. 22 - O disposto nesta Lei aplicase, no que couber, aos processos da C·~m
petência originária do Tribunal Federal
de Recursos.

'
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Art. 23 - O disposto nesta Lei não· se
aplica aos processos já distribuídos na
data de sua entrada em vigor.
Art. 24 - Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas não as pagar
dentro de quinze dias, o Diretor de Secretaria encaminhará os necessários elementos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para sua inscrição como divida
atlva da União.
Art. 25 - Compete ao Conselho da
Justiça Federal expedir instruções nor-

mativas com referência à aplicação e interpretação desta Lei.
Art. 26 - Nos litígios decorrentes das
relações de trabalho dos servidores com
a União, inclusive as autarquias e as
empresas públicas federais, observar-seá o regime de custos instltuido pela
presente lei.

Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

I

I
I

i

TABELAS DE CUSTAS

I

I

Tabela I
I - DAS CAUSAS EM GERAL

I

I

I
I

Do BaJArlo

I

Mmtmo Local
(SML)

a)
b)
c)
d)
e)
I)
g)
h)
i)

j)
l)

m>
n)

a.)

b)

até o valor correspondente a 3 <três) salários mínimos locais .. .
até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos locais .. .
até o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos locais .. .
até o valor correspondente a 20 (vinte) salários minimos locais
até o valor correspondente a 50 Ccinqüenta) salários mínimos
locais ....................................................... .
até o valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos locais
até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos
locais ....................................................... .
até o valor correspondente a 500 (quinhentos> salários minimos
locais ....................................................... .
até o valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos locais
nas causas de valor superior a 1.000 (mil) salários minlmos, até
2.000 (dois mm salários mínimos locais .................... .
nas causas de valor superior a 2.000 (dois mm salários mínimos
até 3. 000 (três mil) salários mínimos locais ................. .
nas causas de valor superior a 3. DOO (três mm salários mínimos,
até 5.000 (cinco mm salários mínimos locais ............... .
nas causas de valor superior a 5.000 (cinco mil) salários mínimos
locais ....................................................... .
II) Mandado de Segurança com valor inestimável ............ .
III> Executivos Fiscais- as custas do n. 0 I, desta Tabela, reduzidas:
de 50% (cinqüenta por cento) se o devedor pagar a divida antes
de feita a penhora;
de 30% <trinta por cento) se o pagamento da divida for efetuado
antes do julgamento.
IV) Conflitos de jurisdição quando suscitados pela parte . . . . . . .

20%
30%
50%

60%
1 SML

150%

3 SML

6SML
7 SML

10 SML
1'5 SML
20 SML
30 SML
30%

50%

-554V) Pr:<Jcesso sem. valor declarado, inclusive cumprimento de precatória e rogatória e justificação . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .
VI) Justificação em processos previdenciários . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII) Processos criminais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observações sobre a Tabela I
1. O abandono ou desistência do feito
e a transação que lhe ponha termo não
exonera da obrigação de pagar as custas

30%
10%
20%

devidas pelos atas praticados, nem dá
direito a qualquer restituição.
2. Nos atas requisitados por telegrama, radiograma ou telex, cobra-se, também, o preço da mensagem.

Tabela U
DOS RECURSOS EM GERAL
no Salário
Local

~Unimo

(SML)

I - Recursos e cartas testemunháveis criminais, além das despesas com traslado, quando for o caso .. . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . .. . .

20%

II - Agravos de instrumento, além das despesas com traslado,
quando f.or o caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

Tabela W
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO
Do Salário
Mínimo Local
(SML)

a) até o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, 10% (dez por
cento) do valor das arrematações, adjudicações ou remições,
um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) até o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, 8% (oito
por cento), do valor das arrematações, adjudicações ou remições,
com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, 6% (seis
por cento) do valor das arrematações, adjudicações ou remições,
com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) até o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, 5% (cinco
por cento) do valor das arrematações, adjudicações ou remições,
com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •
e) até o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, 4%
(quatro por cento) do valor das arrematações, adjudicações ou
remições, com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)
até o valor correspondente a 50 (cinqüenta) salários mínimos, 2%
(dois por cento) do valor das arrematações, adjudicações ou remições com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) quando o valor for superior a 50 (cinqüenta) salários mínimos é
cobrado 1% (um por cento) do valor das arrematações, adjudicações ou remições, com um mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observação sobre a Tabela III

As custas fixadas nesta Tabela serão pagas antes da assinatura
do auto de arrematação, adjudicação ou remição. ·

5%
10%
20%
30%
50%
60%
80%

-555Tabela IV
DAS Dll.IG:tl:NCIAS
Do Salário

Mínimo Local
(SML)

I - As despesas com diligências de citação, Intimação e notificatêm os seguintes valores máximos:
1. Na capital:
em zona urbana até .......................................... .
em zona suburbana até ...................................... .
em zona rural até ............................................ .
2. Em município que não o da capital até
oo.

10%
30%

3. Em local de difícil acesso ou que demande despesas especiais
para locomoção até .............................................. .

40%

ção
:I
IJ
:. I

a)
b)
c)

00

00

oo oo . .

00

......

II - Pela diligência de penhora, arresto, seqüestro, despejo,
arrolamento, levantamento, busca e apreensão, arrombamento, !missão
de posse, reintegração de posse, é cobrado 1% (um por cento) do
valor da causa com um mínimo de ................................ .
e o máximo dP .......
oo.oooo.,,.,

''I

''~ i

0000000000

Observações sobre a Tabela IV
1. Para a realização das diligências
previstas nesta Tabela, as partes interessadas, inclusive as empresas públicas federais, devem depositar previamente o valor respectivo (art. 18, § 1.0 ).

.,,

00

.,

00

.,,

00

,..,.,

..

5%
7%

3 SML

20%

3. O servidor que receber Importância
para reembolso de despesas de acordo
com esta tabela deve, sempre que possível, comprovar sua aplicação.

4. Nenhum servidor da Justiça Federal pode perceber por mês, para reem2. Para os efeitos do !tem I o Juiz bolso de despesas com deslocamento, de
Diretor do foro baixará, anualmente, ato acordo com esta Tabela, importância
publicado no Boletim da Justiça Federal . superior a quatro salários mínimos loem que delimitará as diversas zonas e cais, excluídas deste limite, as despesas
especificará os municípios e locais con- das quais apresente comprovante.
siderados de difícil acesso, fixando os
5. O reembolso das despesas previsrespectivos percentuais. O ato será sub- tas nesta Tabela não Impede o pagametido à homologação do Conselho da mento de diárias ao servidor encarregado
Justiça Federal.
de diligência, quando cabível.
Tabela V
DAS AVALIAÇÕES
Do Salário

Mínimo Local
(SML)

I - Arbitramento:
a) bens avaliados até 1 (um) salário mínimo, 10% (dez por cento)
objeto ...................................................... .
b) bens avaliados até 5 (cinco) salários mínimos, 9,5% (nO\Ie e melo)
do valor dos bens, com o mínimo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II - Avaliações:
a) bens avaliados até 1 (um) salário mínimo, 10% (dez por cento)
b) bens avaliados até 5 (cinco) salários mínimos, 9,5% (nove e meio
por cento) do valor dos bens com o mínimo de ............. .
c) bens avaliados até 10 (dez) salários mínimos 8% (oito por cento)
do valor dos bens, com o mínimo de · ....................... .

5%
, 0,5%

10%
50%
1 SML

-556d) bens avaliados em. mais de 10 (dez) salários minlmos 1% (um por
cento) do valor dos bens, com minimo de .................. .
e o máximo de .................................................. ..

J.SML
5 SMI

III - Exames periciais e vistorias:

O valor minlmo arbitrado pelo Juiz deve ser de ............. .
e o valor máximo de
•••••••••• o •••• o ••••••••••••••••••••••••••• o • o

30%
3 SML

Observações sobre a Tabela V
1. Nas ações de divisão e demarcação,
a remuneração do perito é fixada pelo
Juiz.

partes, a natureza, a complexidade e as
dificuldades da pericia, o tempo a ser
despendido para sua realização e o salário do mercado de trabalho local.

2. Nos exames e vistorias de maior
complexidade, ou que exijam verificação demorada, o perito pode estimar o
valor total de seus honorários ou propor
a sua contratação, sem vinculo empregaticio com a Justiça Federal, à base de
salário, decidindo o Juiz, após audiência
dos Interessados, inclusive com a presença do representante do Ministério Público da União, quando necessária.

4. Farão jus aos valores fixados nesta
tabela os arbitradores e peritos, desde
que a intervenção dos mesmos não seja
em razão de cargo ou função pública,
caso em que o pagamento converte-se
em renda extraordinârla da União,
quando devido pela parte.

Parágrafo único. Quando o pagamento é feito aos arbitradores ou peritos,
esses fornecerão obrigatoriamente recibo
que ficará nos autos e na Secretaria
responsável pelo pagamento das custas.

3. No arbitramento dos honorários dos
peritos, o Juiz levará em conta o valor
da causa, as condições financeiras das

Tabela VI
DOS DEPóSI'I10S JUDICIAIS
Do Salário

Mínimo Local
(SML)

I - Sobre o rendimento dos bens, 5% (cinco por cento), com o

minimo mensal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II - Sobre o valor dos bens Cnão podendo exceder o valor da
causa) por ano de depósito:
a) até o correspondente a 2 (dois) salários minimos, 10% (dez por
cento), com um minimo de . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .
b) até o correspondente a 5 (cinco) salários minlmos, 8% Coito por
cento), com um minimo de .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
c) até o correspondente a 10 (dez) salários minimos, 6% (seis por
cento), com um minimo de .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
d) até o correspondente a 50 (cinqüenta) salários mínimos, 4% (quatro por cento), com o minimo de .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
e) bens de valor superior a 50 Ccinqüenta) salários minimos, 3% (três
por cento), com o minimo de .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .
e o máximo de
O

O

O

O

o 0

O

O

0

O

0

O

O

O

O

0

O

0

O

O

O

I

O

0

O

0

O

O

t

O

0

O

O

O O

0

O

0

O

O

O

O

O

O

O

0

O

O

O O

0

o

Observação sobre a Tabela. .,TI

As custas desta Tabela não se aplicam aos depósitos de quantias
em dinheiro (art. 4.0 , § 1.o).

10%

10%
21%
40%
60%
2 SML
5 SML

-557Tabela VII
DOS IN'rnRPRE'I'ES E TRADUTORES
Do Salirl•·
Mfnlmo Loral
(SML)

I - Exames para verificação de exatldão de tradução
Se o exame exigir a presença do perito por mais de um dia perante o Juiz, este, ao término do ato, fixará uma diária correspondente
a 0,5% (melo por cento) do salário minlmo local, não podendo o
montante total ultrapassar a ....................•.................

1 SML

2 SML

II - Intervenção em depoimento ou outro ato judicial:
Em cada ato ..................................................... .

25%

III -Tradução de documento:
a) pela primeira folha datllografada

•••••••••••••••••• o ••••••••••

10%

b) pela segunda ou mais vias de tradução, devidamente autenticadas
e asslnr rl R.s, por via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

5%

Observações sobre a Tabela VII
1. Os tradutores e Intérpretes comer-

ciais percebem exclu.slvamente os emolumentos fixados na tabela organizada
pela autoridade a que estão subordinados.
2. Fazem jus aos valores fixados nesta tabela os Intérpretes e tradutores,

observado o que dispõe o parágrafo único da observação n.o 4, da Tabela V.
3. Não se aplica o disposto na observação anterior, quando o Intérprete ou
tradutor for pago pelos cofres públicos
devendo, entretanto, quando se tratar de
funcionário da Justiça Federal, ser consignado o fato em seus assentamentos,
para efeito de merecimento.

Tabela VIII
DOS PROCURADORES
Do Salário
Mfnlmo Local
(SML)

As custas atribuídas aos Advogados e solicitadores pertencerão
à Caixa de Assistência dos Advogados na sua totalidade e são recolhidas pela Secretaria responsável pelo recebimento das custas à Tesouraria competente (Decreto-Lei n. 0 4.563/1942, art. 8. 0 , letra b, no
valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

Observação sobre a Tabela VIII
A13 custas desta Tabela são contadas ao
ser levantada a conta para a execução
ou pela Interposição de recurso Cart. 8.0 ,
letras c e d do Decreto-Lei n.0 4. 563/42),
ou após o trânsito em julgado da deci-

são, se não ocorrer qualquer dessas hiP9teses; são devidas, porém, pelo exequente, pelo recorrente, pelo vencido ou
pelo requerente, nos processos de jurisdição voluntária.

-558Tabela IX
DOS ATOS DE PRATICA COMUM AOS SERVIDORES
Do Salário
Mínimo Local
(SML)

I - Busca em processo, livros de cartório ou papéis arquivados,
qualquer que seja o número de livros ou série de livros nela compre~
endidos ou de papéis arquivados, relativos ao mesmo assunto, ação ou
nome:
Por ano de busca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II -Certidões de assentamentos, de papéis arquivados, de autos,
processos, livros, registras ou de fato conhecido em razão de oficio,
públicas-formas, traslados, fotocópias e quaisquer outras reproduções
de documentos ou atas do processo, mandados de citação, editais,
cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação e remição, pre~
catórias, rogatórias, incluindo a busca:
Por folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III- Quando as certidões e os traslados forem executados atra~
vés de cópia produzida por equipamento de reprodução mecânica,
além do custo do material empregado, fixado pelo Conselho da Justiça Federal, será cobrado por folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5%

2,0%

0,5%

Observações Sobre a Tabela. IX
1. Pode ser exigido o depósito prévio
da importância estimada para o custo
do serviço.
2. Na aposição do "visto" em certidões, para sua atualização dentro do
prazo de seis meses contados da data em
que foram expedidas, é cobrado apenas
o valor da busca constante do número
I desta Tabela.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas. A matéria vai à Comissão
de Redação.
São as seguintes as emendas aprovadas
EMENDA N.o 1
Dê-se ao n. 0 4 da Tabela IV a seguinte redação:
"Nenhum servidor da Justiça Federal
pode perceber por mês, para reembolso
de despesas com deslocamento, de acordo com esta Tabela, importância superior a dois salários mínimos locais, excluídas deste limite as despesas das quais
apresente comprovante."

Parágrafo único - Decorrendo período superior a seis meses, será devido o
dobro fixado para buscas.
3 . Quando devidas as custas por folha,
a primeira página terá, no mínimo, vinte e cinco linhas e as seguintes trinta e
cinco linhas, devendo cada linha conter
no mínimo cinqüenta espaços dat!lográficos, sendo devidas as custas integralmente pela primeira e última folhas,
ainda que utilizadas somente em parte.
EMENDA N.o 2
Dê-se ,ao art. 17, II,
redação:

§

1.0, a seguinte

"§ 1,0 As despesas de diligência (Tabela IV), arbitramentos, avaliações, perícias (Tabela V), intérpretes e tradutores serão recebidas pelo Diretor da Secretaria, que pagará aos servidores ou
auxll!ares do Juízo que fizerem jus aos
valores fixados nas respectivas tabelas,
salvo as devidas pelo Ministério Público
ou União Federal, somente recolhidas a
final."
EMENDA N.o 3

Dê-se ao art. 18, § 2.0 , a seguinte re~
dação:
"§ 2.o As importâncias relativas à
amortização ou liquidação da dívida ati-

-559va ajuizada serão recolhidas dlretamente no estabelecimento de crédito autorizado (art. 4.0 ), mediante gula expedida
pelo Dlretor de Secretaria, devidamente
visada, consoante modelo oficial aprovado pelo Conselho de Justiça Federal."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item Z
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Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n.0 107, de
1973, de autoria do Senhor Senador
Antônio Carlos, que dá nova redação
ao art. a.o do Decreto-Lei n.o 389, de
26 de dezembro de 1968, que dispõe
sobre os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
insalubridade e de periculosidade,
tendo
PARECERES, sob n.0 s 733 e 734, de
1973, das Comissões
- de Co-·~ituição e Justiça, pela
constiL~,.onalidade e juridlcidade; e
- de Legislação Social, favorável.
A discussão do presente projeto foi
adiada, em virtude de requerimento
aprovado pelo Plenário, quando da sua
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão de
7 de março de 1974.
O Regimento Interno, entretanto, no
§ 2.0 do art. 311, permite um segundo
adiamento, por prazo não superior a 30
dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado
à Mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É Ilda o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 27, de 1974
Nos termos do art. 311, alínea c, do
Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 107, de 1973, que dá nova redação
ao art. 3.0 do Decreto-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 perlculosldade, a fim de ser feita
na Sessão de 26 de abril.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.

O SR. NELSON CARNEIRO - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra
o nobre Senador Nelson Carneiro, para
encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, a Minoria lamenta que um projeto de tão flagrante
utilidade não seja votado Imediatamente. Realmente, o nobre Senador Antônio
Carlos foi inspirado, quando ofereceu sua.
proposição dando nova redação ao art.
3.o, do Decreto-Lei n.o 389, de 26 de dezembro de 1968, para que passasse a vlger com a seguinte redação:
"Art. 3.0 - Os efeitos pecuniários,
Inclusive adicionais, decorrentes do
trabalho em condições atestadas de
insalubridade ou periculosidade, serão devidos a partir do início das
atlvidades em tais condições."
Esclareceu S. Ex.", com farta contribuição de decisões, inclusive da Justiça
do Trabalho e a opinião de Pontes de
Miranda, que essa modificação se impunha desde logo, em favor dos que são
prejudicados pelo adiamento do projeto.
O projeto tem já parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, que
unanimemente foi pela constitucionalidade, juridlcldade e conveniência da
proposição, tendo sido Relator o nobre
Senador Helvídio Nunes. Na Comissão de
Legislação Social, sendo Relator o nobre
Senador Heitor Dias, o projeto também
mereceu aprovação.

Portanto, o projeto estava no momento de ser aprovado, na hora de merecer
a aprovação desta Casa, não se justificando - se não com o sacrifício desses
trabalhadores - o adiamento da votação para outra oportunidade.
Essas as razões pelas quais a Minoria
vota contra o pedido de adiamento feito
pelo nobre Senador Virgílio Távora, lamentando que o faça pela primeira vez,
pois o projeto é de tal relevância que
justifica esta atitude.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Tem a palavra o nobre Senador Virgílio
Távora, para encaminhar a votação.

-560O SR. VIRGíLIO TAVORA - (Para da Lei, principalmente da Legislação do
encaminhar a votação.) Pouco se há Trabalho, é vir em apoio, em atendipara dizer a respeito, Sr. Presidente.
mento àquele que é o hlpossuflclente, na
Vemos, ·com surpresa, que o Líder da expressão consagrada de Cesar!no JúMinoria, o nobre Senador pela Guana- nior. :S: uma legislação de proteção esbara, se pronuncia contra um adiamento pecial ao mais fraco e vamos exigir que
requerido pela Maioria para que che- o mais fraco interporüla uma ação, e a
guem às suas mãos os esclarecimentos pa!tir do momento da propositura da
complementares que havia solicitado ao açao é que comece a lhe ser contado o
Executivo quando do primeiro adiamen- beneficio?
to, e da matéria de autoria do próprio
Com multa razão e profunda justiça
autor do projeto.
o Senador Antônio Carlos propôs a meAssim sendo, Sr. Presidente, não te- dida para corrigir o mal. A Comissão de
mos a aduzir nada mais; apenas esta- Constituição e Justiça, por unanimidade,
mos aguardando as informações citadas. se manifestou pela constitucionalidade
Dai a pertinência do pedido de adiamen- e jurlàlcldade e, até, Implicitamente, peto que fazemos, objeto do requerimento la justiça da medida e expressamente
ora em votação.
pela conveniência. A Comissão de LegisO SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre- lação Social, examinando a matéria
sidente, peço a palavra, para encami- também por voto unânime aprovou á
medida. A proposição chega até nós,
rülar a votação.
portanto, perfeitamente instruída pelos
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador órgãos competentes da Casa que tinham
Franco Montara, para encaminhar a vo- o dever de estudar0 a matéria. Seu autor
é o nosso atual 1. Vice-Presldente, um
tação.
O SR. FRANCO MONTORO - (Para dos mais Ilustres Senadores da Casa.
encaminhar a votação. Sem revisão do
O adiamento, na hora em que se vai
orador.) Sr. Presidente, secundando as pôr em votação a matéria, representa
palavras do nobre Senador Nelson Car- uma dilação que prejudicará gravemenneiro, desejo pedir à nobre Maioria que te o interesse legitimo, humano, desses
permita a votação que só pode ser milhares de famílias de trabalhadores
favorável ao projeto, porque a ele estão beneficiados com esse pequeno adicioligados interesses profundamente huma- nal,
nos de milhares de tamillas de trabalhaO sentido de minhas palavras, Sr. Predores.
sidente,
é o de dirigir à Liderança da
O autor do projeto, nobre Senador AnMaioria
apelo
no sentido de que reexatônio Carlos, fez a sua justificativa, demine,
reconsidere,
talvez, a sua decisão
monstrando a justiça rigorosa da medie
a
não
ser
que
tenha motivos que
da proposta. O adicional de insalubrinão
são
do
nosso
conhecimento
- condade ou perlculosldade, nos termos da
corde
com
a
imediata
discussão
e votalegislação vigente, está sendo contado a
partir da data do ajuizamento da recla- ção da matéria. Com Isto, atenderemos
mação. É de rigorosa justiça a medida a uma exigência de rigorosa justiça e
proposta e foi esse o objetlvo da Lei do estaremos dando a esses trabalhadores
Instituto da perlculosldade, sobre o qual . aquele atendimento, aquela solicitude
V. Ex.a, Sr. Presidente, apresentou, no que é de se esperar dos representantes
ano passado, magnifica contribuição do povo, no Senado Brasileiro.
aplaudida por toda a familla trabalhaSão estas as considerações que quero
dora brasileira.
fazer, multo menos no sentido de jusO Projeto Antônio Carlos visa a sanar
tificar o voto contrário ao pedido de
um defeito da Lei que começou a ser cor- adiamento, porque somos uma pequena
rigido também pela jurisprudência, mas minoria que não poderia de modo neque não encontra o amparo legal. t ne- nhum impedir a votação favorável do
cessária a aprovação desta Lei para que requerimento, mas para dlrlglr um apeos trabalhadores tenham direito ao adi- Io à nobre Maioria para que reexamine
cional de perlculosldade, pelo fato de sua decisão e concorde com a aprovação,
trabalharem na Indústria perigosa e ln· desde logo, dessa magnífica proposição
salubre, e não pelo fato formal de In- que honra o seu autor e o Senado Federal.
gressarem com uma ação em Juízo.
Era o que tinha a dizer, Sr. PresidenO atual pedido dessa lndenlzação é
feito, multas vezes, com atraso. A função te. (Muito bem!)

-561O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa..)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do
Dia da Sessão de 26 de abril de 1974.
Item 3
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Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 18, de
1974, de autoria do Sr. Senador José Llndoso, que estabelece normas
sobre a realização de eleições em
1974, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.O 34, de 1974, da
Comissão
-

de Co
vel.

ltuição e Justiça, favorá-

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
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São lidas as seguintes

Convenções, para que essas os acolhessem ou os substituíssem pelos que acreditassem melhor preparados para os cargos. Isso também não é possível, porque, caso contrário, não seria apresentado o projeto, que seu Ilustre autor disse ter o beneplácito da liderança majoritária. Em face disso, apresentamos a
presente emenda, que visa a prestigiar
aos legítimos representantes do povo,.
em reunião em que tão Importantes deliberações serão tomadas. Há uma ânsia
generalizada e justificada de recuperação da vida politica, através dos que·
realmente a simbolizam. Mas essa tarefa há de ser precipuamente nossa, do
Poder Legislativo. A decisão é tão relevante que dela não devem ser excluídos
os que o povo sagrou nas urnas populares como seus lidimos representantes.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Adalberto Sena.
EMENDA N.o 2
Art. 8.0

Onde se lê:
- "0 triplo",

leia-se:
-"o dobro".
Justificação
EMENDA N.O 1
A triplicação das vagas, nas chapas de
Inclua-se como art. 2. 0 , renumerando- deputado federais e estaduais, não serve
se os arts. 2. 0 e seguintes do projeto:
à seleção, que deve presidir a composição
das listas de candidatos. Isso mes0
"Art. 2. Os Diretórios Regionais, mo já
fo( acentuado pelos representantes
para os fins previstos no art. 1.0 , se- do MDB,
que trataram do assunto na trirão Integrados por todos os repre- buna, inclusive
seu Ilustre lider, Senasentantes eleitos sob a respectiva le- dor Amaral Peixoto.
Esse prejuízo atingenda partidária para o Senado Fe- girá Igualmente a ambos
os Partidos,
deral, a Câmara dos Deputados e as como admitiu, em parte, o nobre
Senador
Assembléias Legislativas, sem direi- · José Sarney. Por outro lado, ainda
que
to a voto plural."
se aceite que não houve, com a referida
triplicação, qualquer propósito de preJustificação
judicar ao MDB, o certo é que sua aprovação
virá causar dano Irreparável ao
A realidade constitucional, após emenrelativo
equilíbrio que deve existir entre
da votada o ano passado, tomou indiretas as eleições para governadores. Ainda as bancadas das duas agremiações, sob
que partidários da eleição dlreta, que pena de estarmos caminhando, a passos
selecionarla os mais capazes e aponta- seguros, para as assembléias unânimes,
ria as verdadeiras preferências popu- que são características dos países socialares, cumpre-nos tentar aperfeiçoar, listas, mas que se não compadecem com
quanto nos caiba, o projeto em curso. os parlamentos democráticos do Ocidente. Tão Inevitáveis seriam essas conseO lógico seria, já que indireto é o plei- qüências, que não atribuímos ao Ilustre
to governamental, que os candidatos a autor do projeto o propósito de provocágovernador e vice-governador fossem las. O certo é que não estará em suas
lndica.dos pelos Diretórlos Regionais às mãos detê-las. Finalmente, a Indicação
EMENDAS DE PLENARIO AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N. 0 18, DE 1974

-562do triplo, que vigorou em 1970, mostrou
sua d$necessldade. Em qualquer das
22 unidades federatiVl!,S, a ARENA não
apresentou sequer o dobro das vagas. E
até em Santa Catarina, para 13 cadeiras, que possibllltarlam 39 candidatos,
o partido majoritário apresentou apenas
11 nomes. Isso, no que tange à Câmara
Federal. Para as Assembléias Legislativas, embora às vezes o número de candidatos ultrapassasse ao dobro das cadeiras a preencher, em nenhum caso alcançou ao triplo. Pelas razões que não
valem examinada·s neste momento, o
MDB não conseguiu Indicar um número
de candidatos à Câmara Federal igual
ao das cadeiras em disputa nos Estados
da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe. O mesmo ocorreu relativamente às Assembléias Legislativas
de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio
Grande do N·orte e Santa Catarina. O
Estado do Rio, por mais um voto, e a
Guanabara foram os únicos Estados em
que o MDB registrou mais do dobro de
candidatos para as cadeiras a disputar.
o que ocorre na Guanabara, entretanto,
não se assemelha ao que acontece no
resto do País. J!: que ali a carreira politica se inicia na Assembléia Legislativa, enquanto nos demais Estados ela começa nas Câmaras de Vereadores e nas
Prefeituras Municipais. Também o fato
de serem candidatos automáticos os
atuais deputad·os não modifica o quadro aqui descrito. Eles também o foram
em 1970, sem que nenhum dos Partidos,
em qualquer unidade federativa, houvesse preenchido o triplo desde então permitido e que se pretende manter na nova
Lei.
O Presidente Ernesto Geisel, em um
de seus primeiros pronunciamentos, falou
na necessidade da existência de uma
oposição, democrática e vigilante. O projeto contraria, ainda que o não pretenda,
para acolher a palavra de seu Ilustre
autor, a esse desejo. Também com ele
se enfraquece o partido majoritário, que
perde sempre que aumenta a desproporção de suas forças em face da agremiação adversária. Mas a vida pública é a
grande prejudicada, porque o número
acabará sacrificando a qualidade dos
candidatos.
Outros argumentos poderiam ser trazidos à baila. Os agora aflorados pare-

cem bastantes para aceitação da emenda, contra a qual, em oportunidade anterior, se teria manifestado o eminente
Líder Petrônio Portella, Presidente da
ARENA, ao que então se noticiou. Um
projeto não é um dogma. J!: uma provocação, para que, aperfeiçoado, se converta em Lei. Não há, assim, qualquer
demérito, para ninguém, na aceitação
desta emenda, tanto mais quando assim
já se manifestou, unanimemente, a Comissão de Constituição e Justiça, através
do Parecer n. 0 8 ao Projeto n.O 32, de
1973. Recentemente, os Ilustres Deputados José Sally e Luiz Brás, da ARENA
do Estado do Rio, e autores do texto que
vigorou em 1970, confessaram que, na
prática, o mesmo apenas servia a manifestações do poder económico, tumultuando a composição das chapas partidárias.
Sala das Sessões, em 2 de março de

1974.- Nelson Carneiro.

EMENDA N.0 3
Art. 9,o
Onde se diz:
"na segunda quinzena de agosto"
diga-se:
"entre 15 de maio e 15 de agosto"
Justificação
O projeto prevê que os atuais Deputados são candidatos natos à Câmara
Federal no pleito de 15 de novembro.
Assim, logo passe o projeto a constituir
Lei, estarão em campanha os atuais
Deputados, enquanto os demais, que
completarão a chapa, terão de aguardar
a primeira quinzena de agosto, para saber se, aprovados pela Convenção, podem
dar início à sua propaganda. Acresce
que o período destinado à arregimentação eleitoral pelos candidatos tem sido
tradicionalmente de seis meses, inclusive levando-se em conta as distâncias que
separam entre si os núcleos eleitorais em
vários Estados. Também tem curso, na
Câmara dos Deputados, Projeto de Lei,
do então líder da Maioria, fixando em
seis meses o prazo de desincompatibllização dos secretários de Estado. A iniciativa visa a impedir, assim, que, sem
deixar as pastas, esses prováveis candidatos delas se sirvam, até quatro meses antes do pleito. A fixação proposta
pelo Projeto José Lindoso criaria para
tais postulantes, no mínimo durante dois

-563meses, uma posição de inferioridade, face aos atuais Deputados. Mas o prejuízo
maior seria dos moços que se cándidatam pela primeira vez, e que em lugar
de um prazo maior para a propaganda,
como seria curial, teriam um prazo menor, o que lhes seria sobremodo danoso,
além de frustrar qualquer tentativa de
renovação, slogan tão batido, e debatido
nesses últimos anos. A emenda torna
móvel a data das convenções, de acordo
com as situações pecul!ares de cada seção regional dos partidos.
·sala das Sessões, 2 de março de 1974.
- Nelson Carneiro .
EMENDA N. 0 4
Inclua-se como § 1.0 do art. 9.0, passando a § 2.o o atual parágrafo único:
"§ t.o - Os Partidos poderão realizar
nova C.o" ""nção até 30 de setembro,
na hipóL""" de, por qualquer motivo,
não haver, na primeira, completado
o número de candidatos, ou se houver ocorrido, no intervalo entre as
duas convenções, m-orte ou impedimento insuperável de qualquer dos
já aprovados, devendo, nesse caso,
o pedido de registro ser encaminhado ao Tribunal Regional no prazo de
48 horas.
Justificação
A data de 30 de setembro não é obrigatória. !!: aquela em que se extingue o
prazo para o Tribunal Regional Eleitoral concluir o julgamento dos recursos
contra o registro de candidatos. O § 1.0
do art. 10 apenas se refere à morte ou
impedimento insuperável de candidato a
Senador e suplente.
Sala das Sessões, em 28 de março de.
1974.- Nelson Carneiro.
EMENDA N.0 5
Inclua-se, onde couber, o seguinte:
"Art.
- Nas eleições a se realizarem em 1974, o prazo de filiação partidária a que se refere a Lei n. 0
5. 782, de 6 de junho de 1972, é reduzido a 120 (cento e vinte) dias."
.V111stificação
Embora deva conter a legislação eleitoral fundamentos visando a uma duração temporal mais longa, há de atender,
também, a certos aspectos do próprio
dinamismo que ven~ comandando um

processo de contínuo aperfeiçoamento,
instaurado com a Constituição de 1967,
emendas constitucionais e leis ordinárias que vêm seguindo sua evolução. A
questão dos prazos é um dos aspectos da
sua problemática a exigir, a cada pleito
- como tem ocorrido - adequação à
realidade eleitoral, tanto mais quanto
pode estar intimamente l!gada ao melhor
funcionamento dos partidos e à mais
ampla abertura à disputa dos cargos elet!vos.
Assim, o prazo de um ano, previsto na
Lei n.0 5.872, de 6 de junho de 1972,
parece dilatado, às vésperas do próximo
pleito, quando homens públ!cos dos mais
eminentes, até então dedicados a tarefas administrativas, estão sendo cogitados pelos partidos para a comp·osição
das suas chapas, interrompida, no entanto, sua justificável aspiraçã.o politica
por um prazo demasiado extenso para
a filiação partidária.
Nenhuma razão aceitável pode irrogar-se contra a medida que, sem prejudicar ninguém, atende, plenamente, aos
objetivos partidários da renovação política, insistentemente reclamada pelo
regime brasileiro.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Cattete Pinheiro.
EMENDA N.o 6
Acrescente-se onde couber:
"Art. - Nas eleições disciplinadas
por esta Lei, será reduzido para noventa dias o período de filiação partidá.ria exigido dos candidatos."
Justificação

Justifica-se, plenamente, a nosso ver,
a redução para noventa dias do prazo
de filiação partidária porque a medida
fac!litará a participação no pleito, principlamente por parte dos jovens.
A medida é altamente democrática,
principalmente no Bras!! em que é enorme o número de eleitores e reduzidos os
quadros partidários.
Sala das Sessões, 28 de março de 1974.
- Franco Montoro.
·
EMENDA N.o 7
Acrescente-se onde couber, o seguinte
artigo:
"Art. - Jí: vedada, nas quarenta e
oito horas anteriores à eleição, qual-

-564quer espécie de propaganda politica,
Inclusive através de faixas, cartazes,
postos de dl.strlbulção ou entrega de
material, transporte de eleitores ou
atlvldades similares."
Justificação

recepção de programas produzidos
por emissoras localizadas em Estado
vizinho, será assegurada aos Diretórios ·Regionais dos Partidos Politicas
participação proporcional na programação politica daquelas emissoras, na forma prevista no Código
Eleitoral."
Com o objetlvo de combater uma das
formas de abuso do poder econômlco, relustltlcação
presentada pela concentração de propaAté que seja, como se nos afigura
ganda de candidatos, às vésperas do pleito, vedou o Código Eleitoral, "desde qua- Indispensável, alterado o Código Eleitorenta e oito horas antes até vinte e ral que disciplina, de forma permanente
quatro horas depois da eleição, qualquer o processo eleitoral, é Indispensável que
propaganda politica mediante radiodifu- a proposição em causa, que estabelece
são, televisão, comícios ou reuniões pú- normas específicas para realização das
eleições de 1974, preencha lacuna da leblicas (art. 24, parágrafo único).
gislação vigente, relativamente à matéA medida representou um passo posi- ria tratada nesta emenda.
tivo na linha do aperfeiçoamento do proDe fato, a hipótese em causa não está
cesso eleitoral.
prevista no Código e urge, por Isso, reOutros abusos, entretanto, têm~se ve- gulamentá~la, pois de outra forma Esta~
rificado, como a concentração de eleva- dos que não possuem, como, por exemplo,
dos recursos no dia do pleito, mediante o do Rio de Janeiro, canais próprios de
o aluguel de automóveis e ônibus, dls~ televisão, Iimltando~se a receber Imagens
pendlosa Instalação de postos e barracas produzidas na Guanabara, terão a sua
para a distribuição de material pessoal campanha eleitoral evidentemente preou partidário, transporte de eleitores, or~ judicada, o que Implica em dar trataganlzação de propagandistas e pessoas mento desigual aos candidatos da Guapara Impressionar o eleitor na hora do nabara e do Estado do Rio, além de ou~
voto, etc.
tros.
No custeio dessas atlvldades, muitos
Sala das Sessões, em 28 de março de
candidatos têm gasto verdadeiras for~ 1974. - Franco Montoro.
tunas no dia do pleito, Impondo suas
EMENDA N. 0 9
candidaturas através de um evidente
abuso do poder económico.
Inclua-se:
Para coibir esse abuso e aperfeiçoar
"Art. - Nas eleições proporcionais,
o processo eleitoral, base de qualquer re~
para efeito de apuração do quociente
glme democrático, apresentamos a preeleitoral, não serão computados os
sente emenda que estabelece:
votos em branco e os nulos."
A providência sugerida pela emenda
''l!: vedada, nas quarenta e oito horas
anteriores à eleição, qualquer espé- aperfeiçoa o sistema proporcional, excie de propaganda politica, Inclusive cluindo os votos em branco da fixação
através de faixas, cartazes, postos do quociente eleitoral. l!l medida digna
de distribuição ou entrega de mate- de ser acolhida, inclusive como sanção
rial, transporte de eleitores ou atlvl- aos que propositadamente se recusam a
votar nos candidatos apresentados pelos
dades similares".
Partidos, mas nem por Isso deixam de
ll:, assim, evidente o Interesse público Influir no resultado eleitoral. l!: pequena
e o caráter moralizador da medida pro- a margem dos que se omitem de votar
posta.
por Ignorarem o procedimento correto.
Sala das Sessões, em 28 de março de
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Franco Montoro.
1974. -Nelson Carneiro.
EMENDA N.o 8
EMENDA N. 0 10
Acrescente-se onde couber:
Inclua-se:
"Art. - Sempre que não existir es"Art. - No Estado em que não houtação transmissora de televisão em
ver canal de televisão, mas simples
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Eleitoral designará uma das ·referidas emissoras para, no horário destinado à divulgação gratuita, transmitir a propaganda partidária dos
candidatos daquela unidade federativa.
Justificação

t o que acontece, por exemplo, no
Estado do Rio, coberto pela rede de
emissoras de televisão do Estado da
Guanabara. A emenda não prejudica às
emissoras e atende aos objet!vos da Lei
eleitoral, no que tange à propaganda gratuita dos candidatos.
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Sala das Sessões, em 28 de março de
Nelson Carneiro.
O SR. PRF~~ENTE (Paulo Torres) Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
t lido o seguinte:
1974. -

REQUERIMENTO
N.0 28, de 1974
Requeiro que as emendas oferecidas ao
Projeto de Lei do Senado n.0 18/74, que
estabelece normas sobre a realização de
eleições de 1974, e dá outras providências,
sejam discutidas e votadas uma a uma,
independentemente do parecer contrário
ou favorável do Sr. Relator.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. -Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento do nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO - Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, ·este é um projeto
da maior importância para o mundo politico. Há algumas emendas que têm
como autores membros da Maioria; outras, membros da Minoria. Dizem respeito a aspectos importantes da vida politica nacional, da vida eleitoral. Não há

possb111dade, .portanto, de que sejam
votadas em bloco, as de parecer favorável e as de parecer contrário. Dai, para
melhor exame do Plenário, que não teve
oportunidade ainda de discutir este projeto, em primeira discussão logo com um
pedido de urgência, é necessário sejam
as emendas votadas uma a uma; discutidas uma a uma, para que o Plenário
possa soberanamente deliberar.
Há emendas que não são da Minoria,
são da Mataria. Evidentemente, temos
que levar ·em conta, que o interesse coletivo, tanto da Mataria como da Minoria, é de aperfeiçoar a Lei, não de criar
obstáculos à Lei. Nós do MDB não gostaríamos que fosse aprovada a eleição
indireta, nem por isso tocamos no assunto; não gostaríamos que fossem os
Diretórios que escolhessem os candidatos,
mas as Convenções, nem por isso apresentamos emenda nesse sentido.
Mas, queremos colaborar para que a
Lei seja mais eficiente e melhor estruturada. Daí o meu requerimento, e espero - já que tudo se está fazendo às
pressas neste projeto -, que ao menos
Isso seja permitido, para que cada um
de nós satba que o Plenário rejeitou suas
emendas, uma a uma, pela diversidade
de problemas aflorados. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende.
O SR. EURICO REZENDE - (Para encaminhar a votação.) Sr. Presidente,
o exame em globo das emendas, pelo
prazo que o Regimento concede, é perfeitamente possível, porque essa matéria vem sendo enfocada e discutida, já
há muitos dias, Isto é, a partir do momento em que o eminente Senador José
Lindoso apresentou o projeto sobre o qual
incidem essas proposições subsidiárias,
despertou-se o interesse em torno da matéria. Então, todos já temos ponto de
vista flnnado a respeito das reivindicações constantes das emendas.
Assim, Sr. Presidente, considerando que
o Regimento dá larga oportunidade para
a discussão global da matéria, ·a Mataria
não acolherá o requerimento do llustre
Vice-Líder Nelson Carneiro. (Multo
bem!)
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
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Tem a palavra o nobre Senador Franco
Montoro, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO -

(Para

encaminhar a votação.) Sr. Presidente,
acabamos de ouvir as explicações do nobre líder Eurico Rezende. S. Ex." assegurou-nos que haverá tempo para a
discussão dessas várias emendas. Mas,
ao que sabemos, deu entrada, hoje, na
Mesa, um requerimento de urgência para a discussão e votação dessa matéria.
Esse tempo largo vai-se contar por minutos. Aliás, todo tempo é contado por
minutos, por segundos, frações de segundos. . . No caso em apreço, se dividirmos
essas várias emendas, os artigos de Lei,
pelo tempo de que vamos dispor, e se
esta é a decisão da Maioria, com a sua
vontade poderosa, alicerçada na sua maciça superioridade, realmente, nós nada
temos a fazer senão aceitar a rejeição
pura e simples, sem discussão, sem esclarecimentos, sem debates. As nove
emendas apresentadas, por representantes de ambos os Partidos, nã.o vão ter a
homenagem de um exame, nã,o Irão a
nenhuma Comissão, nã.o serão debatidas.
ora, Sr. Presidente, no momento em
que o Senhor Presidente da República,
reconhecendo a procedência das críticas
que estavam sendo feitas ao açodamento
com que se votavam leis, C·om prazos limitados de quarenta dias para a aprovação de um código ou de decretos-leis
aprovados às dezenas ou às centenas e
enviados ao Congresso para simples homologação, contrariando a seriedade do
processo legislativo, contrariando as
prerrogativas do Poder Legislativo, o Governo reconhece que esse não é um bom
procedimento e, por Isso, informa que não
utilizará - ou que é sua intenção não
utilizar - o remédio dos decretas-leis,
expediente condenado no seu nascedouro
por aquele grande Jurista, Senador, Ministro, que foi Milton Campos, n·o momento em que o Senhor Presidente da
República dá o exemp1o de mandar uma
Lei que cria um novo Ministério, o Ministério da Previdência Social - matéria, evidentemente, que exige brevidade
de prazo para sua apreciação, porque dela vai depender a montagem da sua equipe de Governo - o Presidente dá um
exemplo, e manda o projeto, ao C{)ngresso, não com os prazos fatais, excepcionais ou excepcionalísslmos, que foram
usados de uma forma exagerada pelo Governo anterior, mas S. Ex." manda o projeto para a sua tramitação normal: o

projeto vai à Oomissão de Constituição e
e Justiça da Câmara, irá à Comissão de
Legislação Social, e à de Saúde, e virá ao
Senado, para que o processo legislativo
se realize na sua plenitude, neste momento, não posso deixar de salientar o
contraste entre os propósitos .anunciados
pelo Governo, as primeiras medidas tomadas pelo Governo, e esta pressa, este
açodamento requerido para a discussão,
o exame e a votação do projeto e das
emendas, que foram conhecidas pela Casa agora e que deverão ser recusadas
dentro de alguns minutos.
A nobre Maioria deveria reconhecer
que nada justifica esta urgência para a
votação Imediata da matéria. Ela pode e
deve ser apreciada pelos órgãos competentes. Só quando razões graves exigirem
o recurso à urgência, que dispensa a audiência de comissão, a reunião e o debate
de comissão, só em casos excepcionais é
que essa medida deveria ser tomada.
Sr. Presidente, insistimos no apelo à
Maioria, para que se conduza com aquela mesma serenidade, com aquele mesmo
respeito à competência dos órgã.os que
integram esta Casa, as comissões técnicas, para que, no debate das emendas,
na apreciação de sugestões apresentadas
pelos Srs. Senadores, o processo legislativo tenha o seu desenrolar normal.
Esta Casa não ganha em prestígio, em
autoridade, quando atropela prazos, suprime discussões, suprime exame pelas
comissões para a votação de um projeto
que- permito-me lembrar, Sr. Presidente - teve, há pouco mais de seis meses,
uma de suas proposições mais importantes, como o estabelecimento do triplo de
candidatos para várias vagas, recusada,
pela unanimidade, na Comissã.o de Constituição e Justiça.
Agora, aquela medida, que foi recusada,
será aprovada, sem possib!lldade de
maiores discussões. Queremos, apenas,
salientar essas circunstâncias que têm
mais um sentido de protesto do que de
voto contrário, fatalmente derrotado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado.
Continuam em discussão o projeto e as
emendas.
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discutir a matéria, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
O projeto voltará à Oomlssão de Constl tuição e Justiça, para que este órgão
emita parecer sobre as emendas de Plenário.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia,
val-se passar à apreciação do Requerimento n.o 25, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei do Senado n.O 18, de 1974.
Em votação o requerimento.

I
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esta hora está sendo proclamado, segundo dizem os jornais, o Governador do
Estado de São Paulo.
Para que essa pressa em se eleger a 3
de outubro o Governador de São Paulo,
se já hoje, pelo que dizem os jornais,
o Governador está eleito?!
Dentro de um, dois meses, todos os governadores estarão eleitos.
Não há pressa, portanto, nem para as
eleições de 3 de outubro, que dizer para
as de 15 de novembro?!
Sr. Presidente, este requerimento de
urgência é apenas uma prova de força,
- uma prova de força desnecessária uma prova de força contrária ao regime
- uma prova de f·orça contrária às Intenções do Governo - uma prova de força
que não prestigia a Maioria. É uma prova
de força que nega ao exame da Comissão
de Constituição e Justiça o estudo das
emendas apresentadas, algumas da maior
relevância, e todas, certamente, Inspiradas pelos melhores propósitos.

O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Ooncedo a
lavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEmO - (Para
encaminhar a votação. Sem revisão do
A Minoria votará contra a urgência,
orador.) Sr. Presidente, nenhuma urgênSr.
Presidente, porque não vê motivo necia tem esse projeto. Não há urgência
para esse projeto, porque ele regula elei- nhum para que esse projeto seja votado
ções que se vão ferir no dia 15 de novem- em tal regime. (Muito bem!)
bro, ou, no que diz respeito a g·overnaO SR. EURICO REZENDE - Sr. Predores, no dia 3 de outubro. Não há, por- sidente,
peço a palavra para encaminhar
tanto, necessidade da aprovação dessa a votação.
urgência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O projeto foi apresentado, na Casa, no
Com
a palavra o nobre Líder Eurico Redia 20 de março. Estamos no dia 28. Houzende,
para encaminhar a votação.
ve sábado e domingo no intervalo, e proposição dessa relevância, que diz respeito
O SR. EURICO REZENDE - (Para ena tod·os os Estados do Pais, mereceria caminhar a votação. Sem revisão do oramelhor exame. Projetas de menor im- dor.) Sr. Presidente, atendemos ao preportância transitam pelas Comissões, re- gão do ilustre Senador Nelson Carneiro e
cebem emendas que são ali discutidas.
oferecemos uma rápida justificativa do
Por que esse apressamento, por que· pedido de urgência.
essa fúria esse andar-sem-parar, por que
Sr. Presidente, se o ilustre represenessa urgência? Que justifica essa urgên- tante da Guanabara reler - e acredito
cia? Por que ninguém a defende? Qual o que já o fez - o texto do projeto, verá
argumento para essa urgência?
que há um escalonamento de providências
a serem adotadas através de prazos
Não se diz nada. Apenas é o rolo comrígidos
e curtos.
pressor que funciona. Nem uma palav:sa.
Quem o apresenta, pelo que lemos, nao
Diz o art. 1.0 :
tem nenhuma explicação para a urgên"Os Diretórlos Regionais dos Particia. Somente se pede urgência num redos Políticos reunir-se-ão até 15 de
querimento. Não há por quê, não há mojulho
de 1974, para escolherem seus
tivo, não há expllcação.
candidatos a Gov•ernador e Vice-Governador de Estado, que concorrerão
A eleição para governador será a 3
às eleições a que se refere a Emenda
de outubro e Sr. Presidente, sabemos que
Constitucional n.o 2, de 9 de maio
antes de 3 de outubro já estão escode 1972."
lhidos e eleitos todos os governadores. A
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a ser adotada pelos Dlretórlos Regionais
dos Partidos Políticos até o dia 15 de
julho de 1974.
"'

que este prazo privilegiado para a deliberação da matéria deve ser acolhido
pelo Plenário. (Muito bem!)

Sr. Presidente, o mês de julho é de
recesso no Congresso. Estamos praticamente no final do mês de março. Na
primeira quinzena de abril ·teremos um
recesso no Parlamento, qual seja, o período da Senama Santa, e acreditamos
que o Sr. Senador Nelson Carneiro, tão
vocacionado para citações bíblicas, irá
guardar esse recesso.

palavra, Sr. Presidente.

Além, Sr. Presidente, dessa escassez
de tempo, o projeto terá que ir à Câmara congénere. Lá poderá receber
emendas. Se aprovada alguma. emenda,
terá que voltar ao Senado. Se isso verificar-se, estaremos, então, nas cercanias
do recesso parlamentar de julho.

O SR. FRANCO MONTORO -

Peço a

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO - (Para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, o nobre Líder
Eurico Rezende acaba de dar uma razão
Por que apertar de tal maneira o temdo de discussão de matéria desta relevância? Por que rejeitar, sem exame, as
emendas que foram apresentadas?

Há, pelo menos, uma falta de consideração para com os apresentadores das
Mas não é só Isso, Sr. Presidente. Não emendas, que, na sua maioria, não fobasta a Lei ser elaborada, votada e san- ram elaboradas ·espontaneamente pelos
clonada, porque esse futuro diploma le- Senadores. Elas provieram de represengal estabeleoo nos arts. 6.0 e 7.0 :
tações vindas das bases partidárias, que
levaram
sério o projeto de modifica"Art. G.o - O número de Deputados ções, paraa aperfeiçoar
o processo eleitoà Câmara dos Deputados e à.'! M.- ral; que encaminharam
sugestões, que
semblélas Legislativas será declarado foram estudadas pelos Senadores
foram
pelo Tribunal Superior Eleitoral, na objeto de emendas. As emendas evão
ser
forma prevista nesta Lei, no ano pura e simplesmente recusadas, sem exaem que realizarem eleições gerais me, sem discussão, sem tramitação pelas
para o Congresso Nacional."
comissões.
"Art. 7.o- o Tribunal Superior EleiPor que, Sr. Presidente, se temos, cotoral fará a. declaração com base no
mo
acaba de reconhecer o nobre Líder da
número de eleitores proclamados na
Maioria,
três meses para isso?
audiência a que se refere o art. 68
do Código Eleitoral e até vinte dias
Há uma Incongruência. Há também
depois de sua realização, observados uma quebra de harmonia com as disposios arts. 39, § 2.0 , e 13, § 6. 0 da ções alegadas e manifestadas pelo Goconstituição."
verno, que disse nã.o, o que, no entender
de S. Ex.a justificaria essa urgência. PaEntão, estamos em pleno ano do pro- rece-nos, no entanto, que a razão aponcesso eleitoral e os Partidos políticos tada, na realidade, velo mostrar a falta
terão que determinar uma série de p!'o- de fundamento deste requerimento.
vldências para a realização do primeiro
Disse S. Ex.a que, pelo art. 1.0 do
escrutínio, que será no dia 15 de julho.
Volto a salientar: o mês de julho é projeto, se estabelece a data de 15 de
de recesso, determinado pela Constitui- julho para a realização dessas Convenção. E reitero: depois da deliberação do ções. Lembrou ainda S. Ex.a que no mês
Senado, a matéria prosseguirá o seu de julho estará em recesso o Congresso
curso normal, Indo à Câmara dos Depu- Nacional. Tudo Isso é certo. Mas estamos
ainda oem março. Temos todo o mês de
tados.
abril, todo o mês de maio e todo o mês
Com estas considerações, Sr. Presiden- de junho. Há três meses para a discuste - e, dizendo que o nosso gesto é são dessa ma térla. A maioria tem elemais de homenagem, de cortesia ao IJus- mentos para que a matéria seja votada
tre Senador Nelson Carneiro, já que nã.o em uma ou duas semanas. A existência
é usual justificar regime de urgência, de um espaço de três meses mostra que
porque sempre confiamos na inteligên- é um absurdo pretender-se a votação
cia da nobre Oposição -, entendemos num minuto, numa hora, Imediatamente.
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se tudo. Vai-se dispensar a audiência das

Comissões e vai-se votar imediatamente,
sem o exame sequer das emendas.
Evidentemente as alegações do nobre
Senador Eurico Rezende representam a
justificativa da recusa do requerimento,
e não da sua aprovação. De qualquer maneira, as palavras de S. Ex.a revelam a
disposição da Maioria.
Lamentamos profundamente essa decisão. Pl1etender utilizar os prazo.s apertados, não pretender utilizar os decretosleis, não pretender usar os prazos excepcionais previstos na Constituição.
E mais do que a declaração, o Presidente da República acaba de enviar ao
Congresso o Projeto de Lei de Reforma·
da Previdência Social, que implica na
divisão de um Ministério e, portanto,
na organiza . ·J da sua equipe de comando, da sua equipe Ministerial, que
exige evidentemente um exame rápido.
O Chefe do Governo mostrou uma consideração para com o Congresso que a
Maioria, infelizmente, não está demonstrando neste momento. Ele enviou o projeto à Câmara, onde a Comissão de
Constituição e Justiça examinará a matéria; a Comissão de Legislação Social
vai examiná-la do ponto de vista técnico, dentro da sua competência; a Comissão de Saúde também vai examinar
a matéria; o Plenário vai discuti-la e
votá-la; virá ao Senado. Aqui, vamos
também, comissão por comissão, examinar a matéria.
Se o Presidente da República dá esse
exemplo em relação a uma Lei da maior
importância, cujo exame deve ser feito
com a maior brevidade; se Sua Excelência dá o ·exemplo de respeitar a competência das comissões e os prazos fixados no processo legislativo normal,
por que a Maioria, obedecendo a não sei
que propósitos, decide, usando da sua
superioridade numérica, interromper a
discussão dessa matéria que é da maior
relevância?
As emendas apresentadas, Sr. Presidente, não têm nenhum sentido partidário - são matérias do maior interesse
público. Uma delas representa a tentativa de aperfeiçoar o processo eleitoral,
evitando o abuso do poder econômico no
dia das eleições. Nós todos sabemos que
o d!a do pleito é para aqueles que dispõem de grande fortuna. No momento

em que eles ganham as eleições forram
as ruas da cidade com seus cartazes;
promovem a distribuição do seu material
de propaganda; fretam todos os táxis
da cidade com a sua propaganda. Gastam, num só dia, talvez tanto quanto
outros candidatos gastaram em toda a
sua campanha.
Uma das emendas apresentadas é precisamente no sentido de que se impeça,
nas quarenta e oito horas anteriores à
eleição, qualquer espécie de propaganda
politica, ampliando assim a disposição ·
saneadora já existente em nossa Lei
Eleitoral.
Esta matéria não vai ser examinada,
não vai ser debatida, e vai ser recusada. Do Estado de V. Ex.a, Sr. Presidente,
recebemos um apelo: o Estado do Rio
não dispõe de canais de televisão e os
seus candidatos, para fazerem a sua
campanha, não podem utilizar aquele
Instrumento que a Lei Eleitoral põe à
disposição dos Partidos politicas. Duas
emendas foram apresentadas nesse sentido. Uma delas, de nossa autoria, estabelece que:
"No Estado em que não houver canal de televisão, mas simples recepção de programas produzidos por
emissoras localizadas em Estado vizinho, será assegurada aos Diretórios Regionais de Partidos políticos
uma participação proporcional na
programação política daquelas emissoras, na forma prevista no Código
Eleitoral."
Há outra emenda no sentido de que,
dos vários canais de televisão, um seja
destinado, pela Justiça Eleitoral, à propaganda eleitoral dos Estados vizinhos.
É a forma de atender a uma exigência
· de rigorosa justiça; matéria que interessa a todos aqueles que respeitam a
verdade do voto e levam a sério a Lei
Eleitoral. A matéria não vai ser examinada, não vai ser discutida, vai ser recusada em poucos minutos, se for aprovado esse requerimento, esse infeliz requerimento de urgência, sem nenhuma
justificativa neste momento e que tem
apenas a finalidade de impedir uma
discussão mais ampla do assunto, que
poderia perfeitamente ser feita em dois
ou três dias ou numa semana.
Outra emenda, Sr. Presidente, reduz
para 90 dias o período de filiação partidária. Se se quer ampliar a possibilidade de apresentação de candidatos,
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grande dificuldade dos Partidos é, precisamente, obter pessoas que se disponham a entrar na di.ira luta política que
existe atualmente. Estabelecemos na
emenda a redução do prazo, - que
atualmente é de um ano - para 90 dias.
Hã outra emenda, no mesmo sentido,
apresentada por um nobre Senador da
ARENA, reduzindo este prazo para 120
dias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são
medidas concretas e objetivas que serão
fulminadas com uma recusa liminar, se
for aprovado esse requerimento.
O sentido de nossas palavras é de protestar contra essa medida, pedin<lo à
nobre Maioria que examine com mais
atenção a matéria, não permitindo que
se interrompa o processo legislativo normal, sem uma justificativa séria e sem
uma urgência verdadeira.
Em duas palavras concluo, Sr. Presidente, dizendo que, no caso, não existe
confessadamente nenhuma urgência a
justificar o requerimento que se encontra à mesa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, requeiro verificação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) V. Ex.a será atendido.
Está suspensa a Sessão, de acol.'do com
o art. 328 do Regimento Interno.
(Suspensa às 18 horas, é reaberta a
Sessão às 18 horas e 10 minutos.)

Está reaberta a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Solicito aos Srs. Senadores que ocupem
os seus lugares. (Pausa.)
Os Srs. Líderes, que votarão em primeiro lugar, já podem dar seu voto.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem dar os
seus votos. (Pausa.)
(Procede-se à votação
eletr6ntco de votos.)

pelo

registro

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Proclamo o seguinte resultado: votaram
sim, 36 Srs. Senadol'es; votou não, um
Sr. Senador; não houve abstenções.
O requerimento foi aprovado.
Em conseqüência, vai-se passar à
apreciação do projeto.
A discussão da matéria foi encerrada
com apresentação de emendas pelos Srs.
Senadores Cattete Pinheiro, Franco
Montoro, Nelson Carneiro e Adalberto
Sena.
Nos termos do art. 386, I do Regimento
Interno, solicito ao nobre Senhor · Senador Eurico Rezende o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre
as ·emendas de Plenário.
O SR. EURICO REZENDE - (Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, a Emenda n.O 1 é subscrita pelo ilustre Senador Nelson Carneiro e Incide sobre o art. 8.0 do projeto, que estabelece:
"Art. 8.0 - Nas eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias
Legislativas, cada Partido poderá.
registrar candidatos em número que
não exceda ao triplo dos lugares
existentes na legislatura em curso,
considerados candl:datos natos nos
respectivos partidos os atuais deputados federais e estaduais."
A proposição subsidiária manda substituir o triplo pelo dobro. Vê-se que o
projeto alarga a oportunidade de participação na vida pública e a emenda restringe essa participação. Dentro do conceito de que é regra geral repelir-se a
restrição, entendemos que a emenda
deva ser rejeitada. A matéria vem sendo
discutida d·e modo exuberante, não só
nesta Casa, como na Casa congênere,
com repercussão na imprensa.
Todos nós sabemos que os partidos
políticos e o próprio Poder Executivo,
através ào Ministério da Justiça - defendendo uma sadia política revolucionária - têm feito apelo, têm repetido
rogativa, no sentido de que haja uma
maior participação na vida pública do
Pais.
Então, o projeto vem ao encontro dessa convocação e desse apelo. Por esses
fundamentos, o parecer é contrário à
emenda.
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recebeu número. 1!: de autoria do Sr. Senador Adalberto Sena e tem o seguinte
texto, com o qual se procura substituir
a redação do art. 2.0 do projeto:
"Os Diretórios regionais, para os
fins previstos no art. 1.o serão integrados por todos os representantes
eleitos sob a respectiva legenda partidária para o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas, sem direito a voto plural."
A Lei Orgânica dos Partidos Políticos
estabelece de modo completo a sistemática do funcionamento dos órgãos partidários. CDiretório, Convenção, etc.)
A Convenção Regional, na forma da
lei (art. 42) é integrada, também, pelos
representantes do Partido no Senado
Federal, na ~âmara dos Deputados e
na Assembleia Legislativa.
.
Acontece que o Projeto de Lei n.o 18,
de 1974, que ora é apreciado pelo Senado, disciplina as eleições que se vão
realizar no curso do segundo semestre
deste ano; disciplina, também, as eleições indir·etas para Governador e ViceGovernador, determinadas em caráter
excepcional, por imperativo dos interesses da Revolução de Março de 1964, na
forma da Emenda Constitucional n. 0 2.
Considerando a excepcionalidade da
situação prevista na lei, consideramos
inconveniente a alteração proposta, embora reconheça o seu sentido altamente
lisonjeador para os parlamentares. Desta
forma, somos pela rejeição da emenda.

Pelo exame da matéria, objeto da
emenda, conclui-se que o caso ali previsto está regulamentado pelo direito
positivo vigente. Para isso deve ser
conferido o que dispõe o art. 40, § 3.0
da Lei n.0 5.682, de 4 de julho de 1971Lei Orgânica dos Partidos Politicos bem como os suprimentos que são oferecidos pelas instruções que serão emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Dessa forma não se pode acolher a
emenda, por inócua.
A emenda n.O 3 é proposição subsidiária aditiva, que tem como firmatário o
ilustre Senador Cattete Pinheiro, reza:
"Art. -Nas eleições a se realizarem
em 1974, o prazo de filiação partidária a que se refere a Lei n.0 5. 782,
de 6 de junho de 1972, é reduzido a
120 (cento e vinte) dias."
Trata-se de modificação do prazo de
filiação partidária.
A matéria foi tratada longamente no
título V -Da Filiação Partidária, na Lei
Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.0
5.682, de 21 de julho de 1971), onde se
disciplinou mlnudentemente o problema
da filiação de qualquer concidadão em
qualquer partido, legalmente constituído.
Mas, ali, no art. 67, § 3.o há o dispositivo que veda o jogo de Interesse do
trânsfuga, que não acolhido num Partido só poderá, desligando-se do mesmo,
candidatar-se por outro, após o decurso
do prazo de dois anos da data da nova
filiação ..
Parece-me extremamente salutar esse
dispositivo.

Emenda n. 0 2, ·subscrita pelo ilustre
Mas o caso específico de Emenda está
Senador Nelson Carneiro, altera o art.
9.0 , mandando que a.s Convenções ·se · disciplinado objetivamente pela Lei n. 0
realizem entre 15 de maio e 15 de agosto. 5. 782, de 6 de junho de 1972 que fixa
O projeto foi elaborado submisso a um prazo para a filiação partidária para
calendário para os atos fundamentais completar o tempo de carência jurídica
das eleições de 1974. Para exemplificar, que habilitará o filiando a disputar, a
o art. 7.0 prevê data para deliberação do concorrer como candidato a cargos elenúmero de vagas, com base no número tivos.
de eleitores. Alterando-se uma das datas
1!: uma Lei que evita a aventura das
todo o projeto será irremediavelmente
de última hora e garante esinscrições
prejudicado. Pelo exposto somos contrátabilidade
e tranqüllidade aos quadros
rios à emenda.
partidários.
A emenda aditiva, também subscrita
A Emenda pode ter objetivos salutapelo nobre Senador Nelson Carneiro,
manda incluir como § 1.o do art. 9. 0 , res, mas, não é aconselhável, nesta alpassando a § 2.0 , o atual parágrafo úni- tura.
co. Pela emenda manda-se realizar nova
Por isso, somos pela rejeição.
Convenção até 30 de setembro.
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A emenda é de autoria do Sr. Senador
Franco Monteiro e agasalha o mesmo
··
objetivo.
É a repetição, nos seus desígnios, da
emenda do eminente Senador Cattete
Pinheiro. Por via de conseqüência, somos pela rejeição.
EMENDA N.o 5

"Art. - É vedada, nas quarenta e
oito horas anteriores à eleição, qualquer espécie de propaganda politica,
inclusive através de faixas, cartazes,
postos de distribuição ou entrega de
material, transporte de eleitores ou
atlvldades similares."
A Emenda dispõe seja vedada, nas quarenta e oito horas anteriores à eleição,
qualquer espécie de propaganda politica,
Inclusive através de faixas, cartazes, postos de distribuição de entrega de material, transporte de eleitores de atividades similares.
A matéria já está disciplinada.
Vejamos, o Código Eleitoral (Lei n. 0
4. 737, de 15 de julho de 1965) no título
II Da Propaganda Partidária dispõe, no
seu art. 240
"A propaganda de candidatos a cargos eletlvos somente é permitida
após a respectiva escolha pela convenção.
Parágrafo único - É vedada, desde
quarenta e oito horas antes até· vinte
e quatro horas depois da eleição,
qualquer propaganda política mediante radlofusão, televisão, comícios
ou reuniões públicas".
o art. 246 dispõe:
"A propaganda mediante cartazes só
se permitirá quando afixado em
quadros ou painéis destinados exclusivamente a esse fim e em locais
indicados pelas Prefeituras, para
utilização de todos os partidos em
igualdade de condições."
Art. 247 - É proibida a propaganda
por melo de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes colocados em
pontos não especialmente designados e Inscrições nos leitos das vias
públicas, Inclusive rodovias.
Não vamos prosseguir nas citações, que
demonstrem que a matéria já está dis-

cipllnada. E está disciplinada em 16 artigos e Inúmeros parágrafos do Título II
do Código Eleitoral.
Acresce que o Tribunal Superior Eleitoral emite para todas as eleições Resolução complementar sobre a matéria,
como se verificou, por exemplo: com a
Resolução n.0 8. 744, de 1970 em que
através de 76 artigos a matéria foi
cuidadosamente regulamentada.
Não há porque acolher essa emenda,
pois repete matéria já longamente disciplinada.
Pelos motivos expostos, não se acolhe a
Emenda n.o 6.
Sr. Presidente, o Sr. Senador Franco
Montara apresenta a seguinte emenda
aditiva:
"No Estado em que não houver canal
de televisão, mas simples recepção
de programas produzidos por emissoras localizadas em Estado vizinho,
será assegurada aos Diretórlos Regionais dos Partidos Políticos participação proporcional na programação política daquelas emissoras, na
forma prevista no Código Eleitoral."
Naturalmente, o ilustre autor da proposição Inspirou-se na situação peculiar
Rlo-Niteról. Nlteról, atualmente, não
tem estação emissora de televisão. Estabelece-se, então, uma desigualdade: enquanto os candidatos da Guanabara possuem largo mercado de comunicação
com o seu eleitorado, Nlterói está orfanlzado desses recursos.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não
podemos considerar essas situações peculiares. o que nos cabe é fazer votos
para que o outro lado da ponte venha a
ter o seu Instrumento de comunicação,
em termos de som e Imagem. A esse respeito, anuncia-se que será implantada
em Nlteról, ainda este ano, a TV Jornal
do Brasil.
Por outro lado, se os candidatos do Estado do Rio atravessarem a ponte e a
eles for permitido o acesso às emissoras
de televisão da Guanabara, o horário
rigidamente fixado pela Justiça Eleitoral, sendo escasso, dificilmente será distribuído com todos os candidatos. Teríamos, então, a coação do relógio: um candidato dispor, por exemplo, de apenas
um minuto para fazer a sua propaganda. Entendemos que, neste projeto, não
devemos prover a deficiência, que acre-
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Rio de Janeiro, que não dispõe ainda de
estações de televisão.
Com estas rápidas considerações, o
nosso parecer desacolhe a emenda Franco Montoro.

o

Sr. Senador Nelson carneiro reedita, na emenda que apresenta, velha tese
do MDB, ao dispor:
"Nas eleições proporcionais, para
efeito de apuração do quociente eleitoral, não serão computados os votos
em branco e os nulos."
Manda a emenda que nas eleições proporcionais, para efeito de apuração do
quociente eleitoral, não serão computados os votos em branco e os nulos.
A doutrina dominante é no sentido do
aproveitament.n do voto.
O Código Eleitoral (Lei n.O 4. 737, de
15 de julho de 1965) disciplina a matéria com serenidade e sabedoria.
Os votos nulos são efetivamente inaproveitados.
Os brancos são levados em conta na
fixação do quociente eleitoral.
A matéria poderá ser objeto de estudo no futuro, quando se examinar a reforma do Código Eleitoral.
A proposição em estud~, que disciplil,!a
um episódio, o das eleiçoes de 1974, nao
comporta a emenda.
Desse modo, somos de parecer contrário.
O Sr. Senador Nelson Carneiro oferece
emenda que tem objetivo igual ao da
Emenda do Sr. Senador Franco Montoro,
de n.O 10. o nosso parecer é contrário à
emenda, de acordo com as razões pelas
quais rejeitamos a emenda do Ilustre representante de São Paulo. (Muito· bem.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Senador Eurico Rezende, desejo submeter ao Plenário de acordo com o art. 204
do Regimento interno, a prorrogação da
Sessão pelo prazo de mela hora.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Parecer do senador Eurico Rezende é
contrário às emendas.

O SR. NELSON CARNEIRO - Peço a
palavra, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) C-oncedo a palavra, pela ordem,. ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Pela
ardem.) Eu requer!, Sr. Presidente, e pediria fosse posto a votos o meu requerimento, para que a votação e a discussão fossem feitas em separado, sobre
cada emenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Mas o requerimento de V. Ex.a já foi
rejeitado. O projeto está em urgência..
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, o meu requerimento não é sobre
a urgência. Pedi que a votação das emendas fosse em separado e não todas ao
mesmo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Este requerimento, lembro-me bem, foi
rejeitado em Plenário. O Senador Eurico
Rezende encaminhou a votação e o mesmo foi rejeitado.
O SR. NELSON CARNEmO - V. Ex.a
me permite? Há um equívoco, com a
devida vênla.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Equívoco ou não, o requerimento f()i
rejeitado~

Ó SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, eu não posso insurgir-me contra
a Mesa, mas V. Ex.a verificará, com pesar para o seu espírito liberal, na taquigrafia, que está em equivoco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Eu verificarei com pesar para V. Ex.a

O SR. NELSON CARNEmO - Eu peço
a palavra para encaminhar a votação
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Tem a palavra V. Ex.a
O SR. NELSON CARNEIRO - (Para
encaminhar a votação.) Sr. Presidente,
esse é um projeto singular. Apresentado no dia 20, no dia 28 já tem a sua
votação encerrada, a sua discussão concluída. O nobre Senador Eurico Rezende examinou, uma a uma, as emendas,
para rejeitar a todas.
S. Ex.a fê-lo, porém, sem nenhuma
preocupação de atender a realidade bra-
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Torres, e eu invoco o seu testemunho, o
testemunho de V. Ex. a Sr. Senador Paulo
Torres, que vai ser candidato a Senador
pelo Estado do Rlo, que conhece todo
o Estado do Rio e conhece as suas aflições.
Eu Invoco o testemunho de V. Ex. a para o parecer do Senador Eurico Rezende, pela monstruosidade que ele representa, na injustiça que prorroga contra
os candidatos a Deputado e a Senador
pelo Estado do Rio de Janeiro.
Acompanhei, em 1970, o desdobrar da
campanha na Estado do Ria, juntamente com a Guanabara e, para que os cidadãos do Estado da Rio, os eleitores do
Estado do Rlo pudessem saber, pela televisão, aqueles candidatos do meu Partido, era preciso que na hora destinada
aos candidatos da Guanabara eu pedisse
o voto para os Srs. Amaral Peixoto e
Afonso Celso.
Por quê? Por que essa discriminação
contra o Estado de V, Ex.a?
Nem a Isso ficou sensível o Senador
Eurico Rezende, fellz que ele é com o
fato ...
O Sr. Eurico Rezende Ex.a um aparte?

Permite V.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Lamento informar, mas V. Ex.a não poderá apartear.
O Sr. Eurico Rezende - Parece-me
que está em discussão a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Está em votação.
O Sr. Eurico Rezende a discussão?

Encerrou-se

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Encerrou-se com a apresentação das
emendas.
O SR. NELSON CARNEIRO discutindo as emendas ...

Estou

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) V. Ex." está encaminhando a votação.
A discussão da matéria já foi encerrada
com a apresentação das emendas, e V.
Ex." só dispõe de cinco minutos.
O SR. NELSON CARNEIRO - El'stou
encaminhando as emendas que apresentei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) V. Ex." é um emérlto Professor de DIreito. v. Ex." está encaminhando a votação, e não a discussão. E V. Ex.a dispõe. apenas de cinco minutos.
O SR. NELSON CARNEIRO - Dois
minutos já foram perdidos nesse debate.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que o
senador Eurico Rezende é feliz, porque
no Estado de S. Ex." o Sr. João Calmon
conseguiu fazer uma televisão. Mas no
E.stado de V. Ex.", sr. Presidente, não
há televisão. V. Ex.a ficará sem meios
de se dirigir aos seus eleitores, de levar
a sua palavra a todos os fluminenses. V.
Ex.a terá que pedir favor aos candidatos
da ARENA da Guanabara, para que lhe
dêem uma "pontinha", a fim de que V.
Ex." possa dirigir-se aos seus eleitores.
PDr que essa discriminação? Por que
essa condenação contra o Estado do Rio?
Por que não foi sensível a essa realidade
o Senador Eurico Rezende? Por que não
é sensível a essa realidade a Maioria, a
Maioria que levou, com o apoio da MInoria, V. Ex.a às culminâncias desse
cargo? Por que essa Insensibilidade
diante da Lei, diante da realidade?
Por que, sr. Presidente, somente o Estado do Rio não terá uma possibllldade
de dirigir-se aos seus eleitores?
Sr. Presidente, há outras emendas, como aquela gue transfere as Convenções,
da segunda quinzena de agosto, para o
dia 15 de maio a 15 de agosto. Não impeço, Sr. Presidente, que se realize em
agosto a Convenção. O que não aplaudo,
o que não desejo, é que essa Convenção
se realize, necessariamente, na segunda
quinzena de agosto. Por quê? Porque
nós estamos legislando em causa própria, porque somos os beneficiários da
rejeição desta emenda. Nós, os Deputados e Senadores, principalmente os
Deputados já têm seu lugar garantido
na chapa, já podem começar a propaganda eleitoral. No entanto, os moços,
os famosos moços de que tanto se fala,
os jovens, esses que nós convocamos, ficarão esperando até a segunda quinzena
de agosto para que seja feita a convenção e saibam se foram ou não escolhidos
candidatos.
Então, enquanto nós podemos começar
a nossa pregação hoje, os tais moços, a
renovação prometida, esses só começarão depois de 30 de agosto.
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fixa um prazo móvel de 15 de maio até
15 de agosto. Que prejuízo há nisso?
Que razão de Estado há nisso? Qual o
prejuízo partidário que existe?
Por outro lado, Sr. Presidente, outra
emenda manda que se reduza para o
dobro, o número de candidatos.
Fiz uma demonstração, não com os
dados ...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar as campainhas.) Sr. Senador Nelson Carneiro, lembro a V. Ex.a
que o seu tempo já está esgotado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Peço
a V. Ex.a apenas um minuto de tolerância.
Sr. Presidente, fiz uma demonstração
porque a EmPnda não foi lida, o Projeto também L. foi lido. Da emenda foi
lida a ementa, nem sequer a justificação. Nesta Casa, sempre, ao menos a
justificação é lidl). pelo senador. E é o
que vou fazer, a leitura da justificação,
Sr. Presidente, a qual não foi Ilda pelo
Secretário da Mesa. Se isso tivesse acontecido, não teria a necessidade de lê-la
nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Senador, V. Ex.a vai-me permitir, mas o
Regimento diz que para encaminhar a
votação, o Senador dispõe de cinco minutos. Não diz que a justificação deve
ser !ida pelo Secretário ou não, eu sou
um escravo do Regimento e faço um
apelo veemente a V. Ex.a para que colabore com a Mesa.
O SR. NELSON CARNEIRO -Eu tarobem se!, mas salvo engano, o Regimento
manda que as emendas sejam lidas, e
quando não são lidas as justificações, V.
Ex.a concede a palavra ao autor para
que proceda à leitura das mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Regimento manda ler as emendas.
O SR. NELSON CARNEIRO - As
emendas com as justificações respectivas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Não. Aí não.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas
se não foi lldo, então houve uma falha
no processo ...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Mas a grande falha é a de V. Ex.a em
insistir além de dez minutos, quando só
dispunha de cinco.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas Sr.
Presidente, V. Ex.a já incidiu, com a
devida vênia, com o maior respeito, num
equívoco ao julgar votado o meu Requerimento que não o foi. E incide, agora,
outra vez, com imenso pesar meu, no
equívoco de achar que as emendas não
devem ter a justificação lida. Então, não
é necessária a justificação. É preciso,
apenas, apresentar a emenda. A justificação dada é que convence o Plenário,
não é a emenda pura.
Não lerei a justificação em homenagem a V. Ex.a, mas o que espero, Sr. Presidente, é que esta Lei não seja, não produza os maus frutos de que está pejada;
que ela não constitua uma página negra
na história da legislação eleitoral brasileira; que amanhã não estejamos, aqui,
a lamentar as conseqüências dessa legislação feita às pressas, às carreiras,
sem nenhum interesse público a justificar tanta pressa e tanta urgência.
Encerrarei minhas considerações, dizendo que votare! contra o parecer do
Relator, porque este parecer não atende
às emendas apresentadas, que visavam,
apenas, a aperfeiçoar o projeto, a torná-lo mais democrático e mais justo.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Votação do projeto, em primeiro turno,
sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram: permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Pela
ordem.) sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. EURICO REZENDE - (Pela ordem.) Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a,
na forma do Regimento Interno, que
suspendesse a Sessão, por dez minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Atendendo ao nobre Líder Eurico Rezende, a Sessão está suspensa por 10
minutos.
(Suspensa às 19 horas e 10 minutos, a
sessão é reaberta às 19 horas e 20 minutos) .
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votação deve ser feita em escrutínio secreto, pelo processo eletrônico.
Em votação. (Pausa.).
Votaram Sim 35 Srs. Senadores, e votou Não um Sr. Senador; houve uma
abstenção.
O projeto fo! aprovado.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. NELSON CARNEIRO - (Pela
ordem.) Sr. Presidente, requeiro a verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Val-se proceder à verificação de votação,
requerida pelo nobre Senador Nelson
Carneiro.
A verificação da votação deve ser feita
em escrutínio secreto, pelo processo eletrôn!co.
Em votação. (Pausa.)
Procede-se à votação pelo registro eletr6nico ãe votos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Votaram sim 3 Srs. Senadores e não, 34.
Houve uma abstenção.
Foram rejeitadas as emendas.
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e estando a matéria em regime de
urgência a apreciação, em segundo turno, será f·eita imediatamente, de acordo
com o que dispõe o art. 388 do Regimento Interno.
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 18, de
1974, que estabelece normas sobre a
realização de eleições em 1974, e dá
outras providências, tendo parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa,)
Está encerrada.

Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, a matéria, de acordo
com o art. 316 do Regimento Interno, é
considerada aprovada, independentemente de votação.
O projeto irá à Comissão de Redação.
Vai-se passar, agora, à apreciação do
Requerimento n.0 26, lido no Expediente,
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.o 6, de 1974.
Em votação.
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.o 6, de 1974
(n.o 1. 764-B/74, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo .a
transformar a Fundação Universidade do Acre em Fundação Universidade Federal do Acre, e dá outras
providências.
O projeto depende de parecer das Comissões de Educação e Cultura e de FInanças.
Solicito ao nobre Senador Benjamim
F.arah o parecer da Comissão de Educação e Cultura.
O SR. BENJAMIN FARAH - (Para
emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores.

O Senhor Presidente da República encaminhou à consideração do congresso
Nacional, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Educação
e Cultura, o presente projeto que autoriza o Poder Executivo a transformar a
Fundação Universidade do Acre, em Fundação Universidade Federal do Acre.
Criada pela Lei Estadual n. 0 318, de
3 de março de 1970 e reformulada pela
Lei Estadual n. 0 421/71 a Fundação Uni·
v·ersid,ade do Acre, uma vez federalizada, deverá ser regida por Estatuto aprovado por Decreto do Senhor Presidente
da República.
Nos atos de instituição da Fundação, a
União terá um representante designado pelo Senhor Presidente da República,
sendo permitida a representação de doa-
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ria das entidades f·edera!s de ensino superior.

Serão considerados aros de Instituição
os que se fizerem necessários à integração do património, bens e direitos da
Fundação.
Tendo como sede e foro a cidade do
Rio Branco, a Fundação será entidade
autónoma e adquirirá personalidade jurídica .a partir da Inscrição de seu ato
constitutivo no registro c!v!l das pessoas
jurídicas.

As disposições do projeto obedecem às
normas da legislação do ensino em vigor.
No mérito, a conveniência da transformação da atual Universidade do Acre em
centro federal de ensino superior está
plenamente justificada pela maior Importância que a federalização de suas
unidades de ensino certamente assumirá e pelas melhores ·condições de desenvolverem suas at!vidades em prol da pesquisa e da divulgação cientifica, técnica
e cultural do Norte do Pais.
Em face do suposto, opinamos pela
.aprovação do projeto.

Pelo projeto, caberá à Fundação manter a Universidade Federal do Acre à
qual, como entidade de ensino superior,
Incumbe promover pesquisas e estudos
nos diferentes ramos do saber e da divulgação ctentif!ca e cultural.
Ao lado dos elementos formadores do
patr!mô'llo da Fundação relacionados
no art. il. 0 do projeto, os recursos orçamentários da União serão as mais importantes fontes de sua manutenção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Com a palavra o nobre Senador V!rgil!o Távora, para proferir o parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA -

(Para

emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores.

Prevê, ainda, o projeto, nos termos da
Lei que reformou o Ensino Superior, o
corpo administrativo da Fundação, o
qual terá no Consel110 Diretor o seu órgão de maior representação, cabendolhe, como função precipua, gerir o património d.a Fundação, de modo a assegurar à Universidade seu pleno desenvolviment:D, em consonância com os obj et!vos definidos na legislação do ensino.

Originário do Poder Executivo, que o
encaminhou acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Est.ado da Educação e Cultura, o presente projeto autoriza o Poder Executivo a
transformar a Fundação Universidade
do Acre, criada pela Lei Estadual n.o 318,
de 3 de março de 1970, em Fundação
Universidade Federal do Acre, a qual será regida por Estatuto ,aprovado por Decreto do Senhor Presidente da República.

Para que possa dispor dos Indispensáveis meios para o seu normal funcionamento como instituição de nível superior, a Universidade acreana deverá
gozar, na forma da Lei, de autonomia
d!dát!co-c!entif!ca, disciplinar, administrativa e financeira.

Nos atas de Instituição da Fund-ação,
a União terá seu representante nomeado por decreto do Senhor Presidente da
República, sendo facultativa a representação de doadores e de entidades públicas ou privadas.

Quanto ao pessoal administrativo da
Fundação, o projeto determina que lhe
será aplicado regime j urid!co da legislação do trabalho, ficando assegurado aos
atuais professores e servidores estáveis
ou efet!vos as garantias legais que tiverem adquirido.
A Universidade do Acre, autorizada a
funcionar pelo Decreto n. 0 68. 567, de 29
de abr!l de 1971, desenvolveu-se satisfatoriamente através de todas as unidades
de ensino atualmente a ela Incorporadas, justificando este crescimento, de
acordo com a Lei n. 0 5.540, de 26 de novembro de 1968, sua Inclusão na catego-

A Fundação terâ por objetlvo primordial manter a Universidade Federal do
Acre como instituição autónoma de ensino superior, destinada a promover pesquisas e estudos nos diferentes ramos do
saber e da divulgação cientifica, técnica e cultural.
Constituirão o p.atrimônio da Fundação o atual acervo da Fundação Universidade do Acre, os auxíl!os, subvenções
e doações que lhe sejam destinados por
entidades públicas ou particulares, a dotação orçamentária da União que lhe será anualmente consignada, os bens e direitos que lhe forem doados para a consecução de seus objet!vos, as rendas e
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forem fixadas pelo Conselho Dlretor da
Universidade.
·
Os imóveis e os bens gravados com a

cláusula da inalienabilidade não poderão ser aUenados sem prévia autorização da autoridade competente.
Os recurso.s orçamentários da União
destinam-se a assegurar a manutenção
da Fundação.
Para atender .aos encargos decorrentes da federallzação da Universidade do
Acre, o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial no valor de
· Cr$ 4. 000. 000,00, devendo esta despesa
ser compensada pela anulação de dotação orçamentária, classificada em Encargos Gerais da União, no Orçamento
da União, para o presente exercício financeiro.

No mérito a douta Comissão de Educação e CultuJ:a já se pronunciou favoravelmente ao projeto, salientando que
a transformação da Fundação Universidade do Acre em instituição federal de
ensino superior obedece às normas d•e
legislação específica, constltuind<J aquela
providência iniciativa oportuna e conveniente .aos interesses do ensino e da
cultura da região por ela servida.
As medidas de natureza financeira
contidas no projeto são imprescindíveis
ao atendimento dos encargos provenientes da aplicação da futura Lei.
Por essas razões, a Comissão de FInanças opina pela aprov·ação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Os pareceres são favoráveis. Completada
a instrução da matéria, passe-se à sua
apreciação.
Em discussão o projeto.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavr.a ao nobre Senador
Jarbas Passarinho para discutir o projeto.
O SR. JARBAS PASSARINIIO- (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, eu me
rejubilo pelo fato de se encontrar no Senado esta mensagem, pois tive a honra
de ter sido o autor da idéia para o Presidente Emílio Médici.

o Acre é seguramente o único Estado
da Federação que não dispunha de uma
universidade federal.
O Acre deu uma demonstração que
me parece admirável - sem que isto represente qualquer reserva ao procedimento dos outros Estados - em relação
aos seus gastos orçamentários com a
Educação, pois o pequeno Estado sustentava sozinho uma universidade.
As suas escolas Iniciais, .as suas faculdades iniciais - e aqui temos o testemunho do Ilustre Senador Geraldo Mesquita que era professor de uma das faculdades preexistentes à Universidade foram conjugadas na Universidade do
Acre, sob a forma de fundação.
Acho que foi como disse ao Presidente Médicl, na ocasião, resgatar um débito da União para com o Estado do
Acre, exatamente o fato de S. Ex.a envl::tr essa Mensagem que agora, para
gaudio meu, encontro ao retornar ao
Congresso.
Na oportunidade que V. Ex.a me dá de
discutir a matéria, quero dizer da alegria com que faço a minha profissão
de fé, neste caso, de ex-Ministro da Educação, de votar em favor da criação de
uma fundação universitária, que todos
nós devíamos ao Estado do Acre. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Com a palavra o nobre Senador Adalberto Sena.

O SR. ADALBERTO SENA- Sr. Presidente, hoje é um dia feliz para o Senado Federal.
Depois daquela demonstração da nossa
vitalidade, de que fomos testemunha durante a discussão e votação do projeto
anteriormente aprovado, temos a felicidade de aprovar, numa discussão e num
julgamento Inteiramente pacífico, o projeto que federaliza a Fundação da Universidade do Acre.
Não precisarei mais aduzir argumentos
outros além daqueles que foram expostos
de cada tribuna pelos Ilustres Relatores
das Comissões de Educação e Cultura e
da Comissão de Finanças. Poderia acrescentar alguma coisa para justificar este
proj•eto se o nobre Sr. Senador Jarbas
Passarinho não o tivesse feito, de maneira um tanto sintética, é verdade, mas
reportando-se aos próprios termos da ex-
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Congresso pelo Poder Executivo. Nessa
exposição de motivos está, realmente; retratada a Imagem da minha terra, em
face desse problema.

I

I

I

Aquela Imagem de um estado pequenino, sem recursos, mas que vem mantendo uma universidade há vários anos,
com grande sacrifício para seu erário e
lutando, ainda, com dificuldade de pessoal devidamente habilitado. Mas, ao
mesmo tempo, um Estado em que está
se processando uma grande fase do desenvolvimento da Amazônia e, portanto,
mais do que qualquer outro, necessitado
desse auxílio, dessa ação em que a União
mais uma vez intervém com a sua ação
supletiva, benéfica, eu me felicito com
os meus colegas, com o Brasil e especialmente com os estudantes do Acre,
bem como com todo o povo acreano, 'POr
esse feJlz coroamento da presente Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo,
declaro-a encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à sanção.
l!l o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 6, de 1974

Art. 2.0 - O Presidente da República
designará, por decreto, o representante
da União nos atas de instituição da Fundação.
Parágrafo único - Nos ates de instituição da Fundação é permitida a representação de doadores, entidades públicas ou particulares.
Art. 3.0 - Constituem ates de instituição da Fundação, entre outros, os que
se fizerem necessários à integração do
patrimônlo, dos bens e direitos referidos
no art. 6. 0 desta Lei e a respectiva avaliação.
Art. 4. 0 - A Fundação, com sede e foro
na cidade de Rio Branco, será entidade
autônoma e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato
constitutivo no registro civil das pessoas
jurídicas, da qual serão partes integrantes o Estatuto e o Decreto que os aprovar.
Art. 5.0 - A Fundação terá por objetivo
manter a Universidade Federal do Acre,
lnsti tulção de ensino superior, de pesquisas e estudos nos diferentes ramos do
saber e da divulgação cientifica, técnica
e cultural, que Incorpora a atual Universidade do Acre, autorizada a funcionar pelo Decreto n.O 68.567, de 29 de
abril de 1971.
Art. 6.0 - o patrimônio da Fundação
será constituído:
I - pelo patrimônlo da Fundação Universidade do Acre;

Autoriza o Poder Executivo a
transformar a Fundação Universidade do Acre em Fundação Universidade Federal do Acre, e dá outras
providências.

II - pela:s doações, auxilias e subvenções que lhe venham a ser fel tas ou concedidas pela União, Estados, Municípios
e por quaisquer entidades públicas ou
particulares;
III - pela doação consignada anualmente no Orçamento da União;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - lll o Poder Executivo autorizado a transformar a Fundação Universidade do Acre, criada pela Lei Estadual
n.• 318, de 3 de março de 1970, e reformulada pela Lei Estadual n.• 412, de 22
de janeiro de 1971, em Fundação Universidade Federal do Acre.
Parágrafo único - A Fundação Universidade Federal do Acre reger-se-á por
Estatuto aprovado por Decreto do Presidente da República.

IV - pela doação dos bens móveis e
Imóveis do domínio do Estado do Acre,
autorizada por Lei;
V - pelos bens e direitos que, no ato
constitutivo da Fundação, forem doados
por outras entidades interessadas nos
seus objetlvos;
VI -pelas rendas e juros resultantes
de depós! tos bancários;
VII - pelas taxas e anuidades que forem fixadas pelo Conselho Dlretor, com

(N.• 1. 764·8/74, na. Casa. de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTE DA REPÚBLICA)
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4.0 - Para constituição da Universidade, será designado pelo Presidente da
República um Reitor Pro tempore.
§

§ 1.0 Os bens e direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus
objetivos não podendo ser alienados os
Imóveis e os bens que foram gravados de
fnallenabllldade no ato constitutivo, sem
prévia autorização da autoridade competente.

Art. 9. 0 - O Conselho Dlretor terá a
função precipua de gerir o patrimônfo
da Fundação, de modo a assegurar à
Universidade seu pleno desenvolvimento,
em consonância com os objetivos previstos na legislação de ensino.

§ 2.0 - No caso de extinguir-se a Fundação, os bens e direitos gravados de inalienabilidade reverterão aos doadores e os
demais serão incorporados ao patrimônio da União.

Art. 10 - A Universidade Federal do
Acre gozará de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, nos termos da Lei e do seu
Estatuto.

§ 3. 0

No ato constitutivo, os Instituidores poderão também relacionar bens
e direitos cedidos temporariamente à
Fundação sem quaisquer ônus para esta
e pelo prazo que for estabelecido no
mesmo ato.

Art. 7.0 - A manutenção da Fundação
Universidade Federal do Acre será assegurada por recursos orçamentários da
União.
Art. 8. 0 - A Fundação Universidade
Federal do Acre será administrada por
um Conselho D!retor constituído do Presidente e do Vfce-Presfdente, que serão
o Reitor e o Vice-Reltor da Universidade,
escolhidos pelo Presidente da República,
na forma da Lei n. 0 5.540, de 28 de novembro de 1968, de 6 (seis) membros e
6 (seis) respectivos suplentes, escolhidos dentre pessoas de 1llbada reputação
e notória competência, assim especificados: 3 (três) membros de livre escolha
do Presidente da República, 1 (um)
membro indicado pelo Ministério da Educação e Cultura, 1 (um) membro indicado pelo Governo do Estado do Acre,
1 <um) membro indicado pelas classes
empresariais do Estado, devendo todos
serem nomeados pelo Presidente da República.
§ 1.0 - Os membros do Conselho Dlretor não serão remunerados, podendo, entretanto, receber cédulas de presença.
§ 2.o - Excetuados o Presidente e o
Vlce-Presfdente, os membros do Conselho Diretor exercerão o mandato por 6
(seis) anos, podendo ser reconduzidos
uma só vez.
§ 3, 0 - Ao ser constituído o Conselho
Diretor, dois de seus membros terão
mandato de apenas 2 (dois) anos e outros dois, de 4 (quatro) anos.

Art. 11 - O Ministério da Educação e
Cultura tomará as providências necessárias para a reformulação do Estatuto
da Fundação Universidade do Acre, do
Estatuto e do Regimento Geral da Universidade do Acre, do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade do Acre,
adaptando-os às disposições desta LP.!, no
prazo de 180 dias.
§ 1.o - Em qualquer tempo, a juízo
do Conselho Diretor, mediante prévia autorização do Conselho Federal de Educa~ão, poderão Incorporar-se à Universidade outras Instituições de ensino, oficiais ou particulares, vedada a duplicação de meios para fins Idênticos ou equivalentes.
§ 2.o - O Estatuto da Fundação Universidade Federal do Acre disporá sobre
outros encargos e atribuições da mesma
Fundação, Inclusive sobre recursos e
meios necessários ao perfeito cumprimento de seus objetfvos.

Art. 12 - O regime jurídico dos servidores da Fundação Universidade Federal
do Acre, no que couber, é o da legislação do trabalho, assegurando-se aos
atuafs professores e aos funcionários estâvefs ou efetfvos das unidades Incorporadas à Fundação as garantias estabelecidas na Constituição Federal ou Estadual vlgen te.
Art. 13 - Para atender aos encargos
decorrentes da aplicação desta Lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros).
Parágrafo único - A despesa autorizada neste artigo será compensada por
anulação de dotação orçamentária, elas-
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no Orçamento da União para 1974.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor
na data. de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Sobre a. mesa, redação final de matéria
aprovada na Ordem do Dia da. presente
Sessão e que, nos termos do parágrafo
único do art. 358 do Regimento Interno,
se não houver objeção do Plenário, será
lida pelo Sr. 1.0-Secretárlo. (Pausa.)
É

lido o seguinte:
PARECER
N.o 48, de 1974

da Comissão de Redação, apresentando a redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câm:.~.ra n. 0 89, de 1973 (n.o 1.579-B/73,
na Casa de origem),
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de
Lei n.0 98, de 1973 (n. 0 1. 579-B/73, na
Casa de origem), que dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal.
Sala das Comissões, em 28 de março.
de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - Wllson Gonçalves - Danton !obim - !osé Lindoso.
ANEXO AO PARECER
N.O 47, de 1974
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 89, de 1973 (n.o 1.579-B/73, na.
Casa de origem).
EMENDA N.o 1
<·corresponde à Emenda n. 0 1-CCJ)
Ao n.o 4 da Tabela dê-se a. seguinte
redação:
"Nenhum servidor da Justiça Federal pode perceber por mês, para
reembolso de despesas com deslocamento, de acordo com esta Tabela,
importância superior a dois salários
mínimos locais, excluídas deste limite as despesas das quais apresente
comprovante."

EMENDA N.o.2
(corresponde à Emenda n. 0 2-CCJ)
Ao art. 17, II, § 1.0 dê-se a seguinte
redação:
"Art. 17 -

IIAs despesas de d!llgência
(Tabela. IV), arbitramentos, avaliações, perícias (Tabela V), intérpretes e tradutores serão recebidas pelo Diretor da Secretaria, que pagará
aos servidores ou auxiliares do Juizo que fizerem jus aos valores fixados nas respectivas tabelas, salvo as
devidas pelo Ministério Público ou
União Federal, somente recolhidas a
final."
EMENDA N.o 3

§ 1.0

(corresponde à Emenda n.0 3-CCJ)
Ao art. 18, § 2.0 dê-se a seguinte redação:
"Art. 18 -

..•.....................

§ 2.0

As importâncias relativas à
amortização ou liquidação da dívida ativa ajuizada serão recolhidas
diretamente no estabelecimento de
crédito autorizado <art. 4. 0 ), mediante guia expedida pelo Diretor de Secretaria, devidamente visada, consoante modelo oficial aprovado pelo
Conselho de Justiça Federal."

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
É

!Ido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 29, de 1974

Nos termos do art. 359 do Regimento
Interno, requeiro dispensa de publicação,
para. imediata discussão e votação, da
redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 89, de
1973, que dispõe sobre o Regimento de
Custas da Justiça Federal.
Sala das Sessões, em 28 de março de
1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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discuti-la, encerrarei a discussão. Está
encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que
aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, redação final de matéria
em urgência que será lida pelo Sr. LoSecretário.
É

lido o seguinte:
PARECER

N.0 49, de 1974

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Sena.do n. 0 18, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n. 0 18, de
1974, que estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá outras
providências.
Sala das Comissões, em 28 de março
de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Cattete Pinheiro - Danton Jobim - José
Lindoso.
ANEXO AO PARECER
N.O 49, de 1974

bllcar, no prazo de 2 (dois) dias, no órgão oficial do Estado, para conhecimento dos interessados, edital de que constem o nome e a qualificação dos candidatos a Governador e Vice-Governador.
A argüição de inelegibilidade
será processada perante a Justiça Eleitoral, na forma prevista na Lei de Inelegibilida-des para a impugnação de registro de candidato.

§ 3.0

Art. 2. 0 - Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos a Governador ou Vice-Governador de
Estado, ou se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer deles, a
Comissão Executiva Regional do Partido
dar-lhe-á substituto, no prazo de 2 (dois)
dias.
Parágrafo único - Escolhido novo
candidato, proceder-se-á, em seguida, na
conformidade do que prescrevem os § §
1.0 , 2. 0 e 3.o do artigo anterior, ·ressalvado o disposto no art. 4.0 desta Lei.
Art. 3.0 - O registro de candidatos a
Governador e Vice-Governador de Estado às eleições de 3 de outubro de 1974
será requerido até as 18 horas do dia
30 de agosto, perante a Mesa da respectiva Assembléia Legislativa, e instruído
com:
I - cópia autêntica da Ata da Reunião da Diretório Regional que houver
feito a escolha dos candidatos, a qual
deverá ser conferida com o original, na
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral;

Redação final do Projeto de Lei
do Senado n.0 18, de 1974, que esta- .
II - autorização do candidato, em
belece normas sobre a realização de
eleições em 1974, e dá outras provi- documento com assinatura reconhecida
por tabelião;
dências.
III - certidão do Tribunal Regional
O Congresso Nacional decl'eta:
Eleitoral de que o registrando está no
Art. 1.0 - Os Diretórios Regionais dos gozo dos dil'eitos políticos e de que tem
Pa·rtidos Políticos reunir-se-ão, até 15 de domicíllo eleitoral no Estado, nos 2 (dois)
julho de 1974, para escolherem seus can- anos imediatamente anteriores à eleididatos a Governador e Vice-Govemador ção;
de Estado, que concorrerão às eleições
IV - prova da filiação partidária, na
a que se refere a Emenda Constitucioforma
do artigo 1.0 da Lei n. 0 5.782, de
nal n,o 2, de 9 de maio de 1972.
6 de junho de 1972;
§ 1.0 - Realizada a escolha, o delegaV - declaração de bens, de que consdo do Partido apresentará ao Tribunal
Regional Ele! torai, dentro de 2 (dois) tem a origem e as mutações patrimodias, uma cópia da Ata da reunião, de- niais;
vidamente autenticada.
VI - certidão do Tribunal Regional
§ 2.o - Protocolado o recebimento da Eleitoral de que a escolha do candidaAta, o .Presidente do Tribunal fará pu- to, pelo Diretório Regional, não foi im-
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Art. 4.0 - Em caso de morte ou impedimento insuperável, as exigências constantes dos itens I a V do artigo anterior
serão satisfeitas nos 10 (dez) dias seguintes à data da eleição, dispen.sada a
do item VI.
Parágrafo único - Nos casos referidos
neste artigo qualquer argüição de nulidade ou de inelegibl11dade poderá ser
apresentada, até 15 (quinze) dias após
a eleição, na forma da legislação em vigor, devendo o julgamento obedecer ao
disposto na Lei de Inelegibilidades para
a impugnação de registro de candidatos.
Art. 5. 0 Ocorrendo, após a eleição para o cargo de Governador e Vice-Governador, a declaração de inelegibllidade de
candidntos eleitos, realizar-se-à nova
eleição, até 10 (dez) dias após a publicação ou intimação da decisão transitada em julgado.
Art. 6.0 - O número de candidatos à
Câmara dos Deputados e às Assembléias
Legislativas será declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma prevista nesta Lei, no ano em que se realizarem eleições gerais para o Congresso Nacional.
Art. 7. 0 - O Tribunal Superior Eleitoral fará a declaração com base no número de eleitores proclamados na audiência a que se refere o art. 68 do Código Eleitoral e até 20 (vinte) dias depois de sua realização, observados os arts.
39, § 2.o, e 13, § 6.o da Constituição.

§ 2.0 - Ocorrendo a hipótese prevista
no parágrafo anterior, os novos candidatos serão escolhidos pela Comissão
Executiva Regional do Partido, convocada com vinte e quatro horas de antecedência.

Art. 9. 0 - A escolha de candidatos ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas para
as eleições de 15 de. novembro de 1974,
será feita pelas Convenções Regionais
dos Partidos, na segunda quinzena de
agosto.
Parágrafo único - Na hipótese de
desligamento, renúncia ou morte de delegado, e não havendo suplente, proceder-se-á conforme dispõe o a:rt. 40, § 3.0
da Lei n. 0 5. 682, de 21 de julho de 1971
(Lei Orgânica dos Partidos Politicos).
Art. 10 - Os requerimentos de registro
de candidatos ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativas, serão protocolados no Tribunal
Regional Eleitoral, até as 18 horas do
dia 6 de setembro de 1974.

1.0 - Negado o registro de candidato
a Senador ou suplente, ou se ocorrer
morte ou impedimento insuperável de
qualquer deles, a Comissão Executiva Regional dar-lhe-á substitutivo no prazo de
5 (cinco) dias.
§

§ 2. 0 -Todos os requerimentos de re-

gistro de candidatos, inclusive os que tiverem sido impugnados, deverão estar
julgados, e os acórdãos, publicados:
I - Pelo Tribunal Regional Eleitoral,
a 30 de setembro;
II - Pelo Tribunal Superior Eleitoral,
a 15 de outubro.

Art. 8.
Nas eleições .para Câmara
dos Deputados e Assembléias Legislativas, cada Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda ao
triplo dos lugares existentes na legisla- ·
Art. 11 - O prazo para interposição de
tura em curso, considerados candidatos recurso extraordinário contra decisão do
natos nos respectivos partidos os atuais Tribunal Superior Eleitoral, para o SuDeputados federais e estaduais.
premo Tribunal Federal, será de 3 (três)
dias.
§ 1.0 - Feita a declaração a que se refere o art. 7. 0 , se o número de vagas paParágrafo único - O recurso extraorra a legislatura seguinte for superior ao dinário será processado na forma preda legislatura em curso, os Partidos que vista nos arts. 278 e 279 do Código Eleinão houverem registrado candidatos em toral.
·
número igual ao de vagas a preencher
Art. 12 - O Tribunal Superior Eleitopoderão completá-lo, requerendo o registro de novos candidatos, no prazo de ral, dentro em 30 (trinta) dias, conta5 (cinco) dias, a contar da data da Ses- dos da publicação desta Lei, baixará as
são em que o Tribunal Superior Elei- necessárias in.struções para sua fiel execução.
toral fixar o número de vagas.
0 -

I

!

t

'

l ..

p

11
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data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Achando-se em regime de urgência a
proposição cuja redação final acaba de
ser lida, deve ser submetida à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
usar da palavra para discuti-la, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH - (Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, Senhores Senadores, transcorreu, a 24 de
março próximo passado, mais um aniversário de fundação da Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeiro, e eu,
que acompanho multo de perto os esforços desenvolvidos pelos que dirigem
aquela notável instituição, no amparo e
na assistência médica às camadas mais
desvalidas da população brasileira, não
poderia deixar de registrar a efeméride.
No passado, além de abrigar os escravos vitimas da cólera, da vari·ola e da
febre que assolaram o Rio no fim do
último século, cabe à Santa Casa o mérito de haver fundado o Instituto Pasteur, primeiro reduto, em nosso Pais, da
luta contra a hidrofobia.
Mas, o seu pioneirismo não parou ai,
pois lhe devemos a lnstalacão do primeiro Banco de Córneas e da primeira
Faculdade de Medicina do Brasil.
A Santa Casa, Sr. Presidente, está associada Intimamente à nossa História
pois além de haver providenciado a de~
tesa de vários chefes rebeldes da Canfederação do Equador, quando do processo que levou Tiradentes à forca, c·ontratou advogado para defendê-lo.
Dispondo de 1.445 leitos. a Santa Casa no último ano, fez 127.872 interna-

ções, das quais, 76.881 inteiramente grátis e as demais mediante pagamento de
pequena taxa. Seus ambulatórios em
número de 65, prestaram 300. 000 atendimentos, assistindo a mais de 150.573
enfermos. Mestres notáveis da Medicina
ali têm pontificado, fazendo do velho
nosocômio um centro de pesquisa e
aprendizado imenso.
Sua rede educacional abriga mais de
900 alunos de zero a 18 anos, sendo que
no "Educandário Santa Tereza", as moças recebem completa educação, incluslce curso de Secretariado.
Graças à ação desenvolvida pelo seu
provedor-mor, Ministro Afrânio Costa,
assessorado pelo Incansável e dinâmico
Dr. Dahas Zarur, a Santa Casa vem se
aparelhando com o que existe de mais
moderno no campo da cirurgia e da pedagogia, além de promover inúmeras reformas nos hospitais da sua rede.
Nos 14 anos da Provedoria do Ministro Afrânio Costa, o movimento geral da
Santa Casa apresentou as seguintes cifras, em números redondos: 4. DOO. 000
de doentes foram atendidos em ambulatórios, 15.000 crianças passaram pelos
educandários, 2. 000 senhoras tiveram
abrigo na velhice e foram feitos 65.000
enterros grátis.
Merece destaque, também, a administração do Ministro Afrânio Costa no que
diz respeito à prestação de serviços funerários ao público, sem intermediários.
Neste sentido já foram firmados 94 convênios com órgãos do governo e particulares, inclusive, com os três Ministérios Militares e o INPS ficando, assim,
80% da população carioca sob a proteção da Santa Casa, além do que, ela vem,
desde a sua fundação, sepultando os indigentes do Rio.
Há quase quatro séculos, Sr. Presidente, sob a inspiração do Padre José de
Anchieta, seu fundador, vem a Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
prestando tantos e tão assinalados serviços à coletividade, e se fazendo credora
do profundo respeito e da gratidão
imorredoura de nosso povo.
Eis porque, Sr. Presidente, em nome do
Estado da Guanabara que tenho a honra de representar nesta Casa, quero exaltar a abnegação, bondade e espírito de
renúncia dos diretores, feiras, padres.
médicos, enfermeiras, servidores em geral, que ali dedicam as suas vidas a mi-
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pensamento segundo o qual uma dor é
menor quando repartida entre muitos.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA - (Sem
revisão do orador.) Senhor Presidente
Se~hores se.nadores, há fatos que, pela
propria essencia, exigem atenção por
parte de todos quantos acompanham o
desenvolver da história de nosso povo.

I
'l

I

Há menos de um século a escravidão
era um fato corriqueiro no Brasil e sua
apolição, em 1888, despertou grande reaçao p~r parte do~ beneficiários daquela
situaçao de iniqullidade e negação do
progresso humano. Mas, mesmo após sua
abolição f·ormal, a servidão do homem
continua ocorrendo em fatos esporádicos, manchando momentos esparsos da
conquista e colonização de vastas áreas
do nosso território.
Assim foi, inclusive, nas grandes lavouras desenvolvidas no limiar do nosso século - quanto a mão-de-obra praticamoente não obtinha remuneração condizente com o dispêndio de energia, de
saúde e de dedicação. E isto acontecia
apesar da repressão e da presença constante das autoridades federais, municipais e estaduais, empenhadas no combate ao trabalho escravo.
Grandes porções do nos~o território
também sofreram com a inconsciência de
alguns brasileiros mal providos de civilidade e de respeito p•ela ecologia.
E temos agora, Sr. Presidente, os dois
crimes conjugados: - manchando duplamente o nome do Brasil, nossas mais
respeitáveis tradições humanas e sociais:
a escravidão posta a .serviço da d•evastação de nossas matas, nossas riquezas naturais.
O assunto foi concretamente lançado
há 4 dias - e até agora não encontrou
explicação, negativa ou condenação formal.
Já ontem era minha intenção abordar
aqueles fatos nesta tribuna, mas a Sessão do Senado foi substituída .pela reunião conjunta do Congresso, o que forçou
o adiamento para hoje.
Em sua edição do último domingo, num
magnifico trabalho dos repórteres Ete-

valdo Dias e Orlando Brito, o Jornal
O Globo destaca, sob a manchete "SemiEscravidão no Norte do Mato Grosso",
o desmatamento de partes daquela áera
com o emprego de mão-de-obra coagida
por pressões financeiras e até mesmo a
violência física C·On tra os infelizes que
tiveram a desdita de cair nas mãos de
indivíduos ln-escrupulosos.
Destaca a reportagem a atuação dos
chamados "gatos", que funcionam como
agenciadores de mão-de-obra para grandes fazendeiros e pecuarlstas daquele
Estado. E custamos a acreditar que, em
nosso Brasil, em pleno 1974, e.lnda s·e
possam descrever situações como esta:
"OS GATOS - empreiteiros - ESTAO ARREGIMENTANDO OS "PEOES" NO SUL DE MATO GROSSO
MINAS GERAIS E NO NORDESTE:
ELES SAO CONTRATADOS EM TROCA DE UM ADIANTAMENTO E, A
PARTIR DAí, PASSAM A SER PROPRIEDADE DOS "GATOS". TRANSPORTADOS EM CARROÇARIAS DE
CAMINHOES, ELES VIAJAM DURANTE SEMANAS, RECEBENDO
APENAS CACHAÇA E UMA REFEIÇAO POR DIA. AS TENTATIVAS DE
FUGA SAO PUNIDAS COM SURRAS
APLICADAS DIANTE DE TODOS
OS "PEOES"."
A Ignorância, o medo e a docilidade
natural do homem humilde trabalham
em favor do patrão que, jogando com
essa características, obriga-os a aceitar
as condições criminosas e subumanas
de trabalho e remuneração: os trabalhadores recebem, segundo a reportagem
ainda nã.o desmentida, um pequeno
adiantamento e com isso ficam permanentemoente em débito com o contratante
- e este passa a ser o senhor de vida
e morte do lavrador.
Quem tentar fugir, ao perceber o triste
destino, recebe do feitor um exemplo,
,segundo o próprio agenciador descrevendo o recaptura de um quase fugitivo:
"Aquele ali, o paranaense, tentou fugir - e eu pegue! ele atrás de uma
casa e o fiz embarcar no caminhão
a socos".
O trabalho escravo é disfarçado sob a
forma de um salário Irrisório, que sofre
descontos Imediatos e com Isso praticamente nem chega a existir: 160 cruzeiros
por 15 dias de trabalho constante, dasmatando uma grande área. Antes de ser
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desconto diário de 8 cruzeiros, a título
d€ comida. O abastecimento de outras
necessidades do trabalhador também é
feito pelo patrão, mediante desconto a
posteriori e com isso, confirma-se a situação já denunciada: o débito se eterniza e é o fator de verdadeira servidão
absoluta.

Este ano o grande número de fazendas
em abertura prevê o maior contingente
já utilizado para desmatamento no norte
de Mato Grosso. Vários fazendeiros falam
em 10 mil "peões" embr<Jnhados na
mata."
Esta a denúncia, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.

São denúncias como esta, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que engradecem a nossa imprensa e nos fazem
confiar no idealismo dos jornalistas brasileiros. O destemor e a honestidade estão
sempre ao lado da verdad•e, da narração
lúcida e minuciosa dos fatos retratados.

O magnífico e entristecedor trabalha
dos repórteres de O Globo merece ser
apurado até seus últimos detalhes, para
que se previnam novos casos e se punam
os culpados.

Os trabalhadores, segundo o trabalho
dos jornalistas, são chamados simplesmente de "peões" pelo patrão - ou melhor dizendo, pelo dono. E afirma a reportagem:
"Os peõ-es são sempre homens, sem
nenhuma base fixa. A grande maioria é analfabeta. Não possuem prática de agricultura nem de outra
profissão. Quando partem com os
"gatos", sabem apenas que terão
comida e multo trabalho. Vão sem
esperança.
Para o "gato", um "peão" custa aproximadamente Cr$ 500,00 a Cr$ 600,00
de adiantamento e depois o preço da
comida. Não há nenhum contrato
trabalhista, nem desconto para a
Previdência Social. Não há fiscalização nas estradas •e1 •os caminhões
saem do sul de Mato Gr-osso e vão
até o norte sem .serem Incomodados."
O outro crime é tão grave ou mais
grave ainda - porque afetará as próximas gerações, que receberão verdad•eiros desertos em vez dos locais férteis
que estão sendo hoje devastados.
Frisam as repórteres que "no Mato
Grosso estão sendo concentrados na região norte, que este ano passa por uma
fase de grandes desmatamentos. Vão
chegando !l.{)S P·Oucos, dois, três, cinco
caminhões, todos lotados.
Até onde há estradas traf•egáveis vão
na carroçaria. O "gata" procura mantêlos embriagadas, para tornar mais fácil
vigiá-los durante a viagem e dificultar
as fugas. Entretanto, quando entram na
ma ta em direção aos locais de desma tamenta, são os próprios "peões" que vão
abrindo estradas, faz.endo o caminho.

Não se massacra impunemente um
grupo de homens - é crime contra a
humanidade forçar o trabalho escravo.
Não se devastam regiões inteiras apenas para satisfazer Interesses pessoais ou
um conceito errôneo de "desenvolvimento".
Entrego a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, para que seja considerada
como parte integrante do meu discurso
a reportagem completa - e espero que
os fatos ali denunciados sejam objeto de
apuração rigorosa e de providências reais,
por parte das autoridades, para que o
nome e a justiça do Brasil não sofram
novamente agravos como este. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR
SENADOR ADALBERTO SENA EM SEU DIS·
CURSO.
SEMI-ESCRAVIDAO NO NORTE DE
MATO GROSSO
Em regime de seml-escravidão, cerca
de dez mil homens estão sendo levados
para o norte de Mato Grosso, a fim de
trabalharem no desmatamento de grandes fazendas, localizadas principalmente
às margens da Rodovia Culabá-Santarém.
O movimento de "peões" - como eles
são chamados - começou no Inicio deste mês e deve continuar até abril. As
derrubadas vão até maio, quando começam as queimadas. o Norte matogrossense está sendo desbravado agora
e as empresas pecuárias estão investindo nas derrubadas para a formação de
futuras pastagens.
Os "gatos" - empreiteiros - estão
arregimentando os "peões" no Sul de
Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste. Eles são contratados em troca de um
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ser propriedade dos "gatos". Transportados em carroçarias de caminhões, eles
viajam durante semanas, recebendo
apenas cachaça e uma refeição por dia.
As tentativas d·e fuga são punidas com
surras aplicadas diante de todos os
"peões".
No qu!lômetro 292 da Rodovia Cuiabá-Santarém fica a Pousada do Rio
Piúva, um rancho onde se come uma
refeição razoável e pode-se dormir por
Cr$ 30,00 em uma cama com um colchão
velho. Ali é uma das últimas paradas
antes dos caminhões entrarem na mata
em direção às áreas de desmatamento.
Na Pousada.
A caminho do extremo Norte de Mato
Grosso os repórteres de O Globo passaram uma noite na Pousada do Rio Piúva,
o único lugar onde se pode comer e dormir numa distância de 500 quilómetros
de estrada. Pela sua localização é parada obrigatória dos caminhões carregados de "peões" que sobem em dlreção
ao norte.
Eram quase 23 horas quando chegou
uma camioneta, da qual desceu um homem com um boné de flanela, rindo
multo e falando alto. Era Severo Lins,
fazendeiro em Carapó, no sul de Mato
Grosso, a caminho de terras compradas
no Município de Porto dos Gaúchos.

::

Atrás dele vinham dois caminhões
carregados de "peões". Severo parou a
fim de comprar comida para os 40 homens trazidos para o desmatamento.
Rindo de tudo, ele pechincha no preço
e acaba comprando o que seria a primeira refeição do dia para seus homens.
Apenas arroz e feijão.
O motorista de Severo, que trabalha
como feitor, aponta um dos "peões".
- Aquele ali, o paranaense, tentou fugir, eu peguei ele atrás de uma casa, e
o fiz embarcar no caminhão a socos.
Severo acha graça e chama o paranaense, um rapaz novo, loiro, gago, e
pergunta se ele tentou fugir mesmo.
- Não, seu Severo ·eu só estava fazendo necessidades, aí o moço pensou que
eu estivesse fugindo ...
Mais risadas. O mecânico aponta para
um outro "peão" e conta uma história

parecida: "Naquele eu dei uns tapas na
cara ~ ele t.entou reagir, o abusado.
Tambem foi so eu pegar no revólver para
ele afinar e subir no caminhão bonzinho."
Os homens ouvem e riem juntos, mesmo os acusados. Severo explica que é
fácil conduzi-los, basta dar comida e
vigiar sempre. João Télxelra fala sobre
os salários.

- Pago por serviço, dou uma área
para desmatar. Uma área que dá para
ser derrubada em 15 dias vale uns
Cr$ 160,00, mais ou menos.
Deste salário João Teixeira desconta
Cr$ 8,00 por dia de comida, além de descontar também roupa, pentes, espelhos
e quinquilharias. O "Gato" conta que dificilmente os homens saem com dinheiro. "No final do trabalho ficam me devendo."
O "Mineiro"

Francisco Teixeira, chamado de "Mineiro", veio de Minas Gerais para o Sul
de Mato Grosso, trazido por um "gato"
há cinco ou seis anos atrás. Derrubou
muito mato no Sul de Mato Grosso, depois foi levado para outras áreas conforme as necessidades da região. '
· - Mineiro, como você veio trabalhar
no mato?
- Eu fui expulso da polícia em Minas Gerais e não tive outro jeito. Estou
trabalhando com "gato" de um lado para outro. Eu quero sair desta vida, mas
sempre fico devendo para os "gatos",
então o jeito é continuar.
Mineiro tem uma rede, duas camisas
e duas calças velhas. Não tem família,
é separado da mulher. Deixa-se levar
pelos "gatos". Tem alguns sonhos e esperanças, fala que pretende comprar
terras um dia.
Os "peões" são sempre homens sem
nenhuma base fixa. A grande maioria é
analfabeta. Não possuem prática . de
agricultura nem de outra profissão.
Quando partem com os "gatos", sabem
apenas que terão comida e muito trabalho. Vão sem esperanças.
Para o "gato", um "peão" custa aproximadamente Cr$ 500,00 a Cr$ 600,00 de
adiantamento e depois o preço da comida. Não há nenhum contrato traba-
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Mato Grosso e vão até o norte sem serem incomodados.
- O senhor não quer que a gente coloque uma carnezinha no feijão? -pergunta o dono do botequim.
- Carne? Quem está pensando que
vai servir? Isto é comida para "urutu",
e "urutu" tem que comer é pedra. É só
arroz e feijão e olhe lá.
Severo conta, em meio às gargalhadas, que os homens trabalham até de
graça "só pelo prazer de correr o trecho". Diz que pegou os "urutus" em Carapó e estava viajando há cinco dias. A
última parada foi em Cuiabá, onde vários deles tentaram fugir.
- Nós saímos correndo atrás dos
"urutus". Muitos a gente trouxe na base
do tapa, porque só assim estes homens
vêm. Alguns conseguiram fugir, mas nós
conseguimos outros no lugar. É uma raça desgraçada - conta Severo Lins.

Os "peões" geralmente são dóceis e
fáceis de serem conduzidos. São contratados pelos "gatos" na base de algum
adiantamento, para pagar a pensão onde estão morando - eles sempre estão
devendo - ou para os "peões" deixarem
com a família. A partir disto, os homens
passam a viver como escravos.

Os "Urutus"

O Desmatamento

Severo L!ns ouve o barulho dos caminhões chegando e anuncia: "Eles estão
ai. Vocês vão ver os "urutus". Rindo
sempre, ele continua a fazer comentários sobre os "bichos do mato".
Aparece o primeiro rosto na porta,
com uma expressão de medo. Rosto vermelho coberto de poeira, não se reconhece a cor da pele. Os primeiros homens entram na pousada, vestindo farrapos, sujos, cansados, descalços, pernas
trêmulas pelo longo tempo que ficaram
sentados na carroçaria. Esfregam os
olhos, se acostumando com a luz do lampião de gás.

São estes homens que abrem as novas fronteiras agrícolas.
No Mato Grosso estão sendo concentrados na região norte, que este ano
passa par uma fase de grandes desmatamentos. Vão chegando aos poucos,
dois, três, cinco caminhões, todos latadas.
Até onde há estradas trafegáveis vão
na carroçaria. O "gato" procura mantêlas embriagados, para tornar mais fácil
vigiá-los durante a viagem e dificultar
as fugas. Entretanto, quando entram na
mata em direção aos locais de desmatamento, são os próprios "peões" que vão
abrindo estradas, fazenda o caminho.
Este ano o grande número de fazendas em abertura prevê o maior contingente já utilizado para desmatamenta
no Norte de Mato Grosso. Vários fazendeiros falam em 10 mil "peões" embrenhados na mata.
O comércio das novas cidades da norte vê com alegria a chegada das levas
de "peões". Além da alimentação que
vendem aos "gatos" ainda negociam a
cachaça, apesar de proibida no mato.
Depois que os "peões" estão trabalhando, os "gatos" fiscalizam rigorosamente

- Dá um pão, dá um pão.
o primeiro deles corre em direção ao
balcão. Os outros vão atrás. Alguns pedem guaraná, outros biscoitos e um deles cachaça. Severo dá uma ordem a
João Teixeira, o "gato".
- Tira estes homens daqui, não vou
pagar nada além da comida.
João Teixeira vai pedindo aos homens
que se afastem e esperem lá fora. Avisa
que vai sair a comida. Os "peões" assustados pedem comida ao dono do bote-

quim. João Teixeira grita, manda todos
para fora.
Um dos peões, que par·ece mais velho, tira uma nota de um cruzeiro,
amassada e suja, desdobra vagarosamente, olha para Severo e pede:
- Eu posso comprar um doce com
meu dinheiro?
Compra, dá um pedaço a um companheiro e encosta-se na parede em silêncio. Os outras homens andam pelo
botequim impacientes, à espera da comida. Pedem pontas de cigarro. Alguns
ficam perto de Severo Lins, rindo e bajulando o patrão.
Docilidade

-589para não pennitir bebedeiras no trabalho.
Ao mesmo tempo, causam problemas
para os soldados e autoridades destas
cidades. No fim do desmata·mento, os
"peões" são abandonados na beira das
estradas onde ficam perambulando até
conseguirem carona para Cuiabá e arranjarem outros "gatos".
Eram quatro horas da manhã, quando
Severo Lins começou a gritar para João
Teixeira fazer os homens subirem no
caminhão. Os homens vão entrando aos
poucos. Mineiro dá uma volta, chama o
repórter e diz:
- Se o senhor tiver precisando um
"peão", ·eu dou uma "volta" nestes caras e fico aqui. Vou para sua fazenda, é
só dar comida.
- Mas eu não tenho fazenda.
- Não? O que o senhor está fazendo
no mato? Assim eu tenho que ir com o
João Teixeira mesmo.
o caminhão sal. Os homens acenam,
dando adeus. Miguel Lara de Almeida,
dono da pousada, suspira fundo e comenta:
- Puxa! desta vez não houve nada,
ainda bem. Isto porque são "peões" que
vêm do sul, já foram "amansados" antes Não são bravos. Quando vêm os trazidos do Nordeste diretamente para cá
então é triste.
Conta que na última leva de nordestinos o "gato" surrou vários "peões".
Houve briga de facas, entre os próprios
"peões" e entre o f·eitor e o "peão".
- o "gato" deu de pau num "peão"
aqui na porta da casa, em frente a todos. O homem ficou sangrando, e ?enhum "peão" correu em seu auXllio.
Apanhou sozinho.

A próxima noticia que se deu de Severo e seus "peões" foi cinco dias depois. Estavam atolados numa estrada
em direção a Porto dos Gaúchos, muito
longe do local de trabalho. Ainda restava uma estradinha de 20 km para ser
aberta. A comida já estava racionada.
Ninguém sabia até quando iam trabalhar e como chegariam à fazenda. Continuavam donnindo sobre a carroçaria
do caminhão e chovia há oito dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, convocando, antes, os
Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária do Senado Federal a realizarse amanhã, dia 29 de março, às 11 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 19, de 1974, de autoria do Senhor Senador Flávio Britto,
requerendo transcrição nos Anais
do Senado Federal, do discurso de
posse do Ministro Alysson Paulinelll.
2

Discussão, em turno único, da Redação final (apresentada pela Comissão de Redação como conclusão
de seu Parecer n.o 35, de 1974), do
Projeto de Lei do Senado n.0 9, de
1974-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.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45
minutos.)

25.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 29 de março de 1974
(Extraordinária)
PRESID2NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA
As 11 horas e 30 minutos achamse presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Gulomard
- Geraldo Mesquita- Flávio Britto
- José Llndoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco Petrônio Portella - Helvídio Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros Jessé Freire - Domício Gondim Ruy Carneiro - Paulo Guerra Wilson Campos - Arnon de Mello
- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival
Baptista - Antônio Fernandes Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende João Calmon - Amaral Peixoto Paulo Torres - Vasconcelos Torres
- Benjamin Farah - Danton jobim - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto -Franco Montoro Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emlval Calado - Oslres
Teixeira - Fernando Corrêa Octávio Cesário - Antônio Carlos
- Lenolr Vargas - Daniel Krleger
- Guldo Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) A lista de presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.

!!: lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de
prévia autorização do Senado Federal:
- N.o 108174 (n. 0 121/74 na origem), de
22 de março de 1974, referente à escolha do Major-Brigadeiro Honório
Pinto Pereira de Magalhães para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
T e n e n t e-Brigadeiro Gabriel Grün
Moss.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Projetes que serão lidos
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 24, de 1974
Inclui disposições na Lei n. 0 5 .108,
de 21 de setembro de 1966 (Código
Nacional de Trânsito), exigindo estojo de emergência médica nos veículos e habilitação dos motoristas à
prestação de primeiros socorros.

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - O art. 37, § 2. 0 , da Lei n.0
5 .108, de 21 de setembro de 1966, é
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mesma Lei da alínea d, com as seguintes redações:
"u) estojo de emergência que contenha material destinado a primeiros socorros, em volume correspondente à capacidade do veículo, seja
de transporte, coletivo ou de carga."
"d) de conhecimentos mínimos para prestação de primeiros socorros
médicos a acidentados do trânsito."
Art. 2. 0 - A regulamentação das presentes disposições será feita em prazo
não superior a 30 (trinta) dias, a contar
do início da vigência da Lei.
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
Legislar é, sobretudo, mudar. É corrigir as omissões, incluindo nas leis vigentes as normas que faltam, ou, então,
procurando aperfeiçoar o texto dessas
mesmas leis, no sentido de clareza e de
objetlvidade.
Não há Leis perfeitas e definitivas,
considerando que o objeto a que se referem - situações de comportamentos
- é extremamente mutável, dentro da
própria dinâmica que marca o quadro
vivo da sociedade humana.
O que se passa com o trânsito em nosso País é exemplo llustrativo disso. O
quadro é hoje, sete anos depois de iniciada a vigência da Lei n. 0 5.108, instituidora do Código Nacional de Trânsito,
bem diverso - pela natureza e intensidade dos problemas existentes - daquele outro, de 1966, observado e considerado pelos elaboradores do código.

Se a realldade adquiriu nova dimensão nessa questão do trânsito, é porque o esforço do legislador deve fazer-se
no sentido de um adequacionamento de
legislação pertinente ao assunto a essa
dimensão nova.
O presente Projeto representa, nessa
ordem de idéias, uma possível contribuição ao aperfeiçoamento do Código de
Trânsito. Como médico, bem sei da Importância de existirem os medicamentos
certos, para Imediata utillzação, no local
de um acidente, bem como de estarem
os motoristas capacitados à prestação,
com um mínimo de técnica, dos primeiros socorros às vítimas. A salvação de
uma vida depende, muitas vezes, de
uma imediata, ainda que precária, prestação de assistência, no primeiro Instante após a ocorrência que a colocou
em perigo.
Certo, portanto, de estar propondo na
exata faixa do Interesse públlco, entrego
o projeto à elevada consideração dos
Srs. Senadores.
Sala das Sessões, em 29 de março de
1974. - Fausto Castelo-Branco.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.0 5.108,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de
Trânsito.
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Art. 37 - Nenhum veículo poderá ser
licenciado ou registrado, nem poderá
transitar em via terrestre sem que ofereça completa segurança e esteja devidamente equipado, nos termos deste Código e do seu Regulamento.
§ 1.0 - Além da vistoria, que será felta por ocasião do licenciamento, poderão ser exigidas outras, a critério da
autoridade do trânsito.
§ 2.o - São considerados, além de outros que venham a ser determinados
pelo Conselho Nacional de Trânsito, como equipamentos obrigatórios dos veículos automotores:

Nesse espaço de tempo, com a nossa
pujante indústria automobilística em regime de produção intensa, foi multiplicada em várias vezes a frota de veiculas
automotoras presentes nas vias urbanas
ou rurais de todo o Pais.
A freqüência, agora, dos acidentes de
trânsito, com mortos e feridos, está subindo assustadoramente em todo o território nacional, exprimindo um fator de
insegurança que envolve todos nós e que
t) registradores de velocidade nos
a imprensa registra, multo bem, na própria expressão corrente com que se re- veículos destinados ao transporte de
fere a essa área de perigo públ!co: a · escolares.
'. '
' ................................ .
batalha do trânsito.
o ' • '
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da Carteira Nacional de Habilitação serão os seguintes:
c) prática de direção na via pública.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 25, de 1974

Altera os valores 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 1973, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - As escalas de vencimentos
dos grupos do Quadro Permanente do
Senado Federal, aprovadas pelas 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, passam a vigorar com
os valores constantes do anexo desta
Lei.
Parágrafo único - Os proventos dos
!nativos serão atuallzados na base dos
valores constantes do anexo referido
neste artigo, para cada categoria e nível correspondentes do pessoal em atlvldade, nos termos da Lei n.o 2. 622, de
1.0 de outubro de 1955, independentemente de prévia apostila nos respectivos
títulos.
Art. 2.o - Os valores retrlbutlvos decorrentes do disposto nesta Lei vigorarão 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 entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Justificação
O Poder Executivo, com o Decreto-lei
n. 0 1. 313, de 28 de fevereiro de 1974, reajustou os venclmen tos de seus servidores, estabelecendo: para os ainda não
enquadrados na forma da Lei n. 0 5.645,

de 10 de dezembro de 1970, majoração
retributiva no valor de 20% sobre os
atuais níveis; e, para os colocados segundo a nova classificação de cargos, consoante valores constantes de anexo, calculados sob módulos identificados mediante critérios de avaliação de cargos.
Verificando-se que a administração do
Senado Federal, pelas Leis n.oa 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, já se adaptou às exigências da Lei
Complementar n. 0 .10, de 1971, e às prescrições da Lei n.o 5. 645, de 1970 - que
estabelece dlretrizes para a classificação
de cargos -, Integrando-se no sistema
geral do serviço civil federal, impõe-selhe a extensão da alteração determinada
pelo Decreto-lei n.0 1. 313, de 1974, como
medida assecuratórla da sistemática que
domina as áreas administrativas dos
três Poderes, segundo o preceituado nos
arts. 98, § 1.0 , e 108 da Constituição.
O Projeto consagra os mesmos percentuais de alteração dos níveis retributivos
do Poder Executivo, em referência a cada grupo, respeitando, ainda, o mesmo
critério de vigência, ou seja, a partir
de 1.0 de março de 1974.
Sala das Sessões, em 29 de março de
1974. - Paulo Torres - Adalberto Sena
- Ruy Santos - Augusto Franco - Geraldo Mesquita - José Augusto - Ruy
Carneiro.
ANEXO (Art. l,O)
I - Grupo Direção e Assessoramento
Superiores
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

SF-DAS-4
SF-DAS-3
SF-DAS-2
SF-DAS-1

. .. . .. .. .. ..
.. .. .. .. . .. .
............
. . ... .. .. .. .

7.880,00
7. 480,00
6. 930,00
6.390,00

II - Grupo Atividades de Apoio
Legislativo
\'encimentos
Mensais

Níveis

Cr$

SF-AL-8
SF-AL-7
SF-AL-6
SF-AL-5
SF-AL-4
SF-AL-3
SF-AL-2
SF-AL-1

••••••••••• o.

5.440,00
4.820,00
4.080,00
3. 740,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

---

•
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Grupo Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

SF-SA-6
SF-SA-5
SF-SA-4
SF-SA-3
SF-SA-2
SF-SA-1
IV -

•••••••••• o

2.380,00
2.040,00
1.630,00
1.080,00
950,00
610,00

••

•••• o ••••••••

Grupo Serviço de Transporte
Oficial e Portaria
Vencimentos
Mens.·\ls

Níveis

Cr$

SF-TP-5
SF-TP-4
SF-TP-3
SF-TP-2
SF-TP-1
V-

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

Grupo Outras Atividades de Nível
Superior
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

SF-NS-7
SF-NS-6
SF-NS-5
SF-NS-4
SF-NS-3
SF-NS-2
SF-NS-1

• o •• o o •••• o •

VI Níveis

o,

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

Grupo Artesanato
Vencimentos
Mensais
Cr$

SF-ART-5
SF-ART-4
SF-ART-3
SF-ART-2
SF-ART-1

........... . 2.100,00
........... . 1.630,00
.......... .. 1.290,00
........... .
880,00
........... ,
540,00

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N. 0 1.918
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1974
Reajusta os vencimentos e salários
dos servidores do Poder Executivo e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 55, item
III, da Constituição, decreta:
Art. 1.o- São majorados em 20% (vinte por cento) os atuais valores de ven-

cimento, salário, provento e pensão do
pessoal ativo e !nativo, dos Ministros
de Estado, dos membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União,
do pessoal civil docente coadjuvante
do magistério do Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do
Decreto-Lei n.o 1.256; de 26 de janeiro
de 1973, ressalvados os casos previstos
nos arts. 2.o 6.0 e 8.o deste Decretolei, bem como o atual valor do soldo
de que trata o art. 148 da Lei n. 0 5.787,
de 27 de junho de 1972.
§ 1.0 - O valor mensal do vencimento
do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do
Serviço Nacional de Informações e do
Consultor-Geral da República é fixado
em Cr$ 6. 624,00 (seis mil, seiscentos e
vinte e quatro cruzeiros), e o da respectiva gratificação de representaçã•o, em
Cr$ 4.968,00 (quatro mil, novecentos e
sessenta e oito cruzeiros) mensais.

r

§ 2.o - Os proventos do servidor aposentado antes da vigência da Lei n.O
4.863, de 29 de novembro de 1965, ou do
Decreto-Lei n.O 81, de 21 de dezembro de
1966 passam a ter valor idêntico aos dos
aposentados em cargos do mesmo nível e
com igual tempo de serviço.

Art. 2.0 - As retribuições dos servidores de que trata o art. 2.o do Decreto-Lei
n.o 1. 256, de 26 de janeiro de 1973, continuarão a ser reajustadas de acordo com
o critério estabelecido no art. 2.0 e respectivos parágrafos do Decreto-Lei n. 0
1. 202, de 17 de janeiro de 1972.
§ 1.o - o reajustamento previsto nes,te artigo será aprovado peJ.os Mln~ls
tros de Estado ou dirigentes de orgãos integrantes da Presidência da
República, devendo o órgão de pessoal respectivo providenciar a publicacão das tabelas de empregos, com
indicação dos salári·os a tuais e do.s
reajustados, bem assim a remessa de
cópia ao órgão central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal para o devido controle.
§ 2.o - No caso das autarquias, o reajustamento dependerá de aprovação pelo
Ministro de Estado a que estiverem vinculadas, observadas as demais, providências indicadas no parágrafo anterior.

Art. 3." - Os valores do vencimento
dos cargos em comissão, das gratificações de função e das gratificações pela
representação de gabinete dos órgãos da

.''
f:

•
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quias e Territórios Federais, decorrentes
da aplicação do Decreto~Lel n.0 1.256, de
26 de janeiro de 1973, soo reajustados
em 20% (vinte por cento), ressalvados
os casos previstos nos arts. 6. 0 e 8.0 deste
Decreto~Lei.

Art. 4, 0 - As gratificações destinadas
a retribuir o exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o
serviço extraordinário a este vinculado
ficam majoradas em 20% (vinte por
cento).
Art. 5, 0 - o limite máximo de retribuiçoo mensal previsto na parte inicial
do art. 6.o do Decreto-Lei n. 0 1.256, de
26 de janeiro de 1973, passa a ser de
Cr$ 7.190,00 (sete mil, cento e noventa
cruzeiros), observado o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.
Parágrafo único - As diárias instituí~
das pela Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e as respectivas absorções
são computadas para efeito do limite
estabelecido neste artigo.
Art. 6.0 - Os valores mensais de vencimento dos membros do Ministério Público são os constantes do Anexo I deste
Decreto-Lei.
§ 1.0 - Aos atuais ocupantes dos car~
gos de Procurador~Geral da República,
Subprocurador-Geral da República e
Procurador da República que, por aplica~
ção da Lei n.O 5. 936, de 19 de novembro
de 1973, passaram a perceber, mensal~
mente, importância inferior ao montante
de retribuição que auferiam anteriormente é assegurado, até a data de vigência deste Decreto-Lei, o pagamento
da diferença a que fizeram jus.
§ 2. 0

O termo inicial do pagamento
da diferença a que se refere o parágrafo anterior retroage à data de vi~
gência da Lei n.o 5. 936, de 19 de no~
vembro de 1973.

Art. 7.o - O cargo de Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União
é de provimento em comissão.
Parágrafo único - O cargo de Subprocurador-Geral junto à Justiça Militar
é provido em comissão, nos termos do art.
8.o da Lei n.0 5. 843, de 6 de dezembro de
1972 em decorrência da vacância e automática extinção, em 8 de maio de 1973,
do cargo de provimento efetivo de mesma denominação.

Art. 8.0 - As escalas de vencimento e
de gratificação dos grupos aprovados pelas Leis n. 0 • 5.843, de 6 de dezembro de
1972, 5.845, de 6 de dezembro de 1972,
5.846, de 6 de dezembro de 1972, 5.883,
de 24 de maio de 1973, 5.886, de 31 de
maio de 1973, 5.914, de 31 de agosto de
1973, 5.916, de 5 de setembro de 1973,
5.921, de 19 de setembro de 1973, 5.968,
de 11 de dezembro de 1973, 5. 987, de 14
de dezembro de 1973, 5.990, de 17 de dezembro de 1973, e 6.006, de 19 de dezembro de 1973, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo II.
§ 1.0 - o vencimento fixado pelo art.
5.o da Lei n.0 5.921, de 19 de setembro
de 1973, passa a ser de Cr$ 2. 720,00 (dois
mil, setecentos e vinte cruzeiros) mensais, nele ficando absorvidas as diárias de
que trata a Lei n.o 4.019, de 20 de dezem~
bro de 1961, e respectivas absorções, diferenças de vencimento e complementos
salariais.
O vencimento do cargo de Juiz
do Tribunal Marítimo fixado pelo art.
6.0 da Lei n.0 5.968, de 11 de dezembro de
1973, passa a ser de Cr$ 5. 980,00 (cinco
mil, novecentos e oitenta cruzeiros) men~
sais.
§ 2. 0

3.0 - O limite máximo de retribuição mensal para os funcionários abran~
gidos por este artigo é de Cr$ 7. 880,00
<sete mil, oitocentos e oitenta cruzeiros),
observado o disposto no parágrafo único
do art. 6.0 do Decreto-Lei n.o 1.256, de
26 de janeiro de 1973.
§

Art. 9.0 - A gratificação adicional por
tempo de serviço, a que se refere o art.
10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de
1964, é calculada sobre o valor do vencimento-base do cargo efetivo do funcionário, não incidindo o cálculo sobre
quaisquer acréscimos ou absorções.
Art. 10 - o reajustamento de que trata o art. 1.0 deste Decreto~Lel será concedido sem redução de diferenças de vencimento e de vantagens legalmente asseguradas e sujeitas a absorção progres~
siva.
Art. 11 - Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto-Lei serão des~
prezadas as !rações de cruzeiro, inclusive
em relação aos descontos que Incidirem
sobre o vencimento ou o soldo.
Art. 12 - O órgão central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Federal elaborará as tabelas de valores dos
níveis, símbolos, vencimentos e gratifi-

~
i
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cações resultantes da apllcação deste Decreto-Lei, bem assim, firmará a orientação normativa que se fizer necessária à
sua execução.
Art. 13 - Os valores decorrentes do
disposto neste Decreto-Lei vigorarão a
partir de 1.0 de março de 1874, e a despesa decorrente será atendida com recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no art. 6. 0 , Item r, da Lei
n.o 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que
estima a receita e fixa a despesa para
o exerciclo financeiro de 1974.
Art. 14 - Este Decreto-Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1974; 153,o
da Independência e sa.o da República. EMíLIO G, M11:DICI - Alfredo Buzaid Adalberto de Barros Nunes - Orlando
Geisel - Mário Gibson Barbosa - José
Flávio Pécora - Mário David Andreazza
- Moura Cavalcanti - Jarbas G. Passarinho- Júlio Barata- J. Araripe Macedo -Mário Lemos- Marcus Vinicius
Pratini de Moraes - Antônio Dias Leite
Júnior -João Paulo dos Reis VellosoJosé Costa Cavalcanti - Hygino C. Corsetti.

ANEXO

r

(Art. 6.0 do Decreto-Lei n. 0 1.313, de 28 de fevereiro de 1974)
:MINrSTJ!:RIO PúBLICO
I) Junto à Justiça Comum
Denominação

Vencimento Cl'$

Procurador-Geral da República
Subprocurador-Geral da República
Procurador da República de Primeira Categoria
Procurador da República de Segunda Categoria
Procurador da República de Terceira Categoria

11.592,00
9.853,00
6.912,00
5.961,00
5.006,00

ll) Junto à Justiça Militar
Vencimento Crs

Denominação

9.853,00
7.440,00
5.570,00
5.100,00
4.420,00
3.460,00
2.120,00

Procurador-Geral da Justiça Militar
Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Procurador de Primeira Categoria
Procurador de Segunda Categoria
Procurador de Terceira Categoria
Advogado de Ofício de Segunda Entrância
Advogado de Ofício de Primeira Entrância
lll) Junto à Justiça do Trabalho
Denominação

Vencimento Cr$

9.853,00
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
5.570,00
Procurador do Trabalho de Primeira Categoria
5.100,00
Procurador do Trabalho de Segunda Categoria
4.420,00
Procurador Adjunto
IV) Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Denominaçllo

Vencimento Cr$

8.640,00
6,390,00
5.570,00
4.960,00
4.080,00
3.460,00

Procurador-Geral
Subprocurador
Curador
Promotor Público
Promotor Substituto
Defensor Público

Procurador-Geral
Adjunto de Procurador

~

,_

'

L

V) Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
Denominaçllo

i

Vencimento Cr$

9.853,00
5.570,00

7.880,00
7.480,00
6. 930,00
6.390,00

Cr$

Vencimento

sA-6
SA-5
SA-4
SA-3
SA-2
SA-l

Níveis

2 .38o,oo
2.040,00
1.630,00
1.080,00
950,00
610,00

Cr$

Vencimento

.
Sery~ços
Anxtltarcs

D-6
D-5
D-4
D-3
D-2
D-1

Níveis

5. 710,00
5.100,00
4.420,00
3.870,00
3.120,00
2.510,00

Cr$

Vencimento

Diplomacia

SJ-4
SJ-3
S.J-2
S.J-1

Níveis

-

-

-

I
-

-

- - -

-

-·

-----

-

-

--

5.570,00
4.960,00
4.080,00
3.120,00

Cr$

Vencimento

.
Sery•~os
Jund1cos

-----l-------1----1------·l-----l------1·----

DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

Níveis

(C.C.)

Direção e
Assessor"!mento
Supenores

-

PF-3
PF-2
PF-1

PF-8
PF-7
PF-6
PF-5
PF-4
-

Níveis

--

-

2.580,00
2.240,00
1. 760,00

5.440,00
4.96él,OO
4. 760,00
4.420,00
3.740,00
-

Cr$

Vencimento

Polícia Federal

(Art. 8.0 do Decreto-Lei n.0 1.313, de 28 de fevereiro de 1974)

n.0 5.645, de lO de dezembro de 1970

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

Níveis

5.980,00
5.370,00
4.480,00
4.010,00
3.670,00

Cr$

Vencimento

Pesquisa
Cl Cf"
T en 1 !c~ e
ecno 1 ogrca
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::?--~ ~··-'%31Z"':'~··-····~-

TP-5
TP-4
TP-3
TP-2
TP-1

Níveis

·-·

540,00

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00

NS-7
NS-6
NS-5
NS-4
NS-3
NS-2
NS-1

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

Cr$

Vencimento

Vencimento
Cr$

Portaria

Níveis

Outras Atividad.es de Nível Superlor

porte Oficial e

Serviço de Trans-

ART-5
ART-4
ART-3
ART-2
ART-1

Níveis

2.100,00
1.630,00
1.290,00
880,00
540,00

Cr$

Vencimento

Artesanato

NM-7
NM-6
NM-5
NM-4
NM-3
NM-2
NM-1

Níveis

--

-

2.380,00
2.240,00
2.040,00
1.760,00
1.420,00
1.080,00
610,00

Cr$

TAF-5
TAF-4
TAF-3
TAF-2
TAF-1

Níveis

--

--

6.980,00
5.570,00
4.960,00
4.620,00
3.670,00

Cr$

Vencimento

cadação e
FiscaliZação

des de Nível
Médio

Vencimento

Tributação, Arre-

Outras Ativida-

DAI-3
DAI-2
DAI-1

DAI-3
DAI-2
DAI-1

Níveis

dd

o

OP:.t

800,00
700,00
600,00
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-598LEI N. 0 5. 900
DE 9 DE JULHO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo Direção e Asscssoramento Superiores do Quadro Permanente do Senado Federal e dá
outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.o - Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento em comissão
integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código SF-DAS-100,
do Quadro Permanente do Senado Federal, estruturado nos termos da Lei n. 0
5.045, de 10 de dezembro de 1970, correspondem, de acordo com o art. 3.0 da
Lei Complementar n.0 10, de 1971, os seguintes vencimentos:
Nlvels

Vencimentos
Mensais
Cr$

SF-DAS-4
SF-DAS-3
SF-DAS-2
SF-DAS-1

7.500,00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 2.o - As gratificações de representação e de nível universitário e as
diárias de que trata a Lei n.O 4.019, de
20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções, referentes aos cargos que integram o Grupn Direção e Assessoramento
Superiores são absorvidas, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no artigo anterior.

Legislativo,. PL-2, e de Assistente do Secretário-Geral da Presidência, PL-3, vagos ou que venham a vagar.
§ 1.0

Aos cargos isolados, de provimento efetivo, a que se refere este artigo
correspondem os níveis de vencimentos
fixados para os cargos do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores, respectivamente:

Vice-Dlretor-Geral . . . . . . .
Diretor .. .. .. . .. .. . .. .. ..
Assessor Legislativo . . . . . .
Assistente do SecretárioGeral da Presidência . . .

SF-DAS-3
SF-DAS-2
SF-DAS-1
SF-DAS-1

§ 2. 0

As gratificações de representação e de nível universitário, bem como
as diárias de que trata a Lei n.o 4.019,
de 20 de dezembro de 1961, e respectivas
absorções que estiverem sendo percebidas pelos funcionários de que trata este
artigo são absorvidas pelo vencimento
fixado no art. 1.0 para o correspondente
cargo em comissão, devendo a respectiva
gratificação adicional por tempo de serviço ser calculada na forma do disposto
no art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 5. 0 - O funcionário nomeado para
cargo em comissão perderá, durante o
período em que o exercer, o vencimento
do cargo efetivo de que for ocupante,
bem como qualquer vantagem acessória
porventura percebida, ressalvados o salário-família e a gratificação adicional
por tempo de serviço.
Art. 6. 0 - Os vencimentos fixados no
art. 1.0 desta Lei somente serão aplicados
a partir da publlcação dos atos de provimento dos cargos criados por esta Lei.

Parágrafo único - A partir da vigência dos atos de provimento dos cargos
que integram o grupo a que se refere
esta Lei, cessará para cs respectivos
ocupantes o pagamento das vantagens
especificadas neste artigo, bem assim, de
qualquer outra retribuição pelo desempenho de encargo de direção e assessoramento superiores.

Parágrafo único - Na hipótese de
cargos já providos, os vencimentos a que
se refere este artigo serão aplicados a
partir da vigência desta Lei.

Art. 3.0 - São criados nas categorias
integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (SF-DAS-100) do
Quadro Permanente do Senado Federal
os cargos de provimento em comissão
constantes do anexo a esta Lei.

Art. 8. 0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4.o - São extintos os cargos isolados, de provimento efetivo, da administração do Senado Federal de Vice-Diretor-Geral, PL-0; Diretor, PL-1; Ass·essor

Art. 7.o - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão a tendidas pelos
recursos orçamentários próprios do Senado Federal.

Art. 9.0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1973: 152.0 da
Independência e 85. 0 da República. EMíLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid.
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SENADO FEDERAL - QUADRO PERMANENTE
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
CóDIGO: SF-DAS-100
CATEGORIAS
Número
de
Cargos

..

Código

Numero
de
Sl'-DAS-101 Cargos

Direçã.o Superior

Código

Asscssoramento
Superior

SF-D.i\S-102

GABINETE DO
PRESIDENTE
Chefe do Gabinete do
Presidente

1

..................

CONSIJLTORIA
JURíDICA

SF-DAS-101.2

SECRETARIA-GERAL
DA MESA

....

1

Secretário-Geral da Mesa

1

Diretor da Subsecretaria
Coorde1naçll.o Legislativa

...

Diretor da Subsecretaria
Expediente

de

1

de

..................

SF-DAS-101. 4

SF-AL-8
SF-AL-7
SF-AL-6
SF-AL-5
SF-AL-3
SF-AL-2
SF-AL-2
SF-AL-1

Grupo Atividades de Apoio
Legislativo
Vencimentos
Mensal•
Cr$
• • • • • • • • • • 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

··········

SF-DAS-102.2

.

SF-DAS-101.1

Fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos Atividades de
Apoio Legislativo, Serviços Auxiliares
e Serviço de Transporte Oficial e
Portaria do Quadro Permanente do
Senado Federal e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento efetivo das categorias funcionais dos grupos a que se
refere esta Lei, criados e estruturados
com fundamento na Lei n. 0 5.645, de 10
de dezembro de 1970, correspondem os
seguintes valores de vencimentos:

Níveis

Consultor
Jurídico

SF·DAS-101.2

LEI N. 0 5.903
DE 9 DE JULHO DE 1973

I -

1

5.200,00
4.600,00
3. 900,00
3. 600,00
2.400,00
2. 000,00
1.500,00
1.300,00

II -

Grupo Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

SF-SA-6
SF-SA-5
SF-SA-4
SF-SA-3
SF-SA-2
SF-SA-1

• o o • o o o o • o • o •• o • o

• • • o'• • • • • • o o • • • • •

2.300,00
1.900,00
1.500,00
1.000,00
900,00
600,00

m - Grupo Serviço de Transporte
Oficial e Portaria

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

SF-TP-5
SF-TP-4
SF-TP-3
SF-TP-2
SF-TP-1

1.200,00
1.000,00
900,00
700,00
500,00

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

Art. 2.0 -As diárias de que trata a Lei
n.o 4.010, de 20 de dezembro de 1961, e
respectivas absorções, bem assim, a gratificação de nivel universitário, referentes aos cargos que integram os grupos de
que trata essa Lei ficarão absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados no
artigo anterior.
§ 1.0 - A partir da vigência dos atos
de inclusão de cargos no novo sistema
a que se refere o art. 1.0 , cessará, para

-600os respectivos ocupantes, o pagamento
das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2. 0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro de Pessoal do Senado Federal à medida que os
respectivos carg-os forem transformados
ou transpostos 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 de Pessoal do Senado Federal que
forem incluídos nos grupos de que trata
esta Lei e nos demais estruturados e
criados na forma da Lei n.o 5. 645, de 10
de dezembro de 1970, será calculada na
forma do disposto no art. 10 da Lei n. 0
4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único - Aos atuais funcionários que, em decorrência da aplicação
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 respectivos parágrafos da
Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de
1971.
Art. 4.0 - Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores
de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos c-orrespondentes
àqueles em que se tenham apresentado
de acordo com o disposto no art. 10 do
Decreto-lei n.O 1.256, de 26 de janeiro de
1973.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste
artigo, será considerado o ano que tenha
servido de base de cálculo aos proventos
à data da aposentadoria, Incidindo a revisão unicamente na parte do provento
correspondente ao vencimento básico,
aplicando-se as normas contidas nos
arts. 2.o e 3.0 desta Lei.
§ 2. 0 - O vencimento, que servirá de
base à revisão do provento, será o fixado
para a classe da categoria funcional que
houver absorvido o cargo de denominação e símbolos Iguais ou equivalentes aos
daquele em que se aposentou o funcionário.
§ 3.o - O reajustamento resultante da
revisão prevista neste artigo será devido
a partir da data da publicação dos atos
de Inclusão de cargos para a categoria
funcional respectiva.

Art. s.o - Os vencimentos fixados no
art. 1.o desta Lei vigorarão a partir da
data de publicação dos atos de transformação ou transposição de cargos para as
categorias funcionais correspondentes.
Art. G.o - Observado o disposto nos
arts. 8. 0 , inciso 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 orçamentárias
próprios do Senado Federal, bem assim,
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 7.o - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 8. 0 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1973; 152.o da
Independência e 85. 0 da República. EMíLIO G. Mí:DICI - Alfredo Buzaid.
LEI N.O 5. 975
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos
dos cargos dos Grupos Outros Atividades de Nível Superior e Artesanato do Quadro Permanente do Senado
Federal e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação
dos cargos de provimento efetivo integrantes dos Grupos Outras Atlvldades
de Nível Superior e Artesanato do Quadro Permanente do Senado Federal, a
que se refere a Lei n. 0 5.645, de 10 de
de2lembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
I -

Grupo Outras Atividades de
Nível Superior
Vencimentos

Nivcls

Mens.~ls

Cr$

SF-NS-7
SF-NS-6
SF-NS-5
SF-NS-4
SF-NS-3
SF-NS-2
SF-NS-1

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

........... ...... .
...................
'

••••••• o •••

' •••••••

• • o. o • • • • • o ' . o.

o •••

o •••• o •••• o ••• '

•• o o

5.300,00
4. 700,00
4.400,00
3. 900,00
3. 700,00
3.300,00
3.000,00

. - 601II -

Grupo Artesanato

Níveis

LEI N.o 2.622
DE 18 DE OUTUBRO DE 1955

Vencimentos Mensais
Cr$

SF-ART-5

o ••••• o •• o o o o ••••

2.000,00

SF-ART-4

o o o ••••• o • o ••••••

1.500,00

SF-ART-3

•••• o ••••••••••••

1.200,00

SF-ART-2

•

SF-ART-1

o

•• o

•••

o ••••••

o.

.................

800,00
500,00

Art. 2.0 - Aos servidores do Quadro
Permanente do Senado Federal incluídos
nos grupos de que trata esta Lei aplicam-se as disposições dos arts. 2.0 e seus
parágrafos e 3.0 e seu parágrafo único
da Lei n. 0 5. 903, de 9 de julho de 1973,
estendendo-se aos !nativos o preceituado
no art. 4. 0 e seus parágrafos da mesma
Lei.
Art. 3.0 - Os vencimentos fixados no
art. 1.o desta Lei vigorarão a partir da
data de publicação dos atos de transposição de cargos para as categorias
funcionais corresp·ondentes.
Art. 4.o - A medtda em que forem
sendo implantados os grupos a que se
refere esta Lei e os criados e estruturados na forma da Lei n. 0 5.045, de 10 de
dezembro de 1970, serão extintos os empregos regidos pela legislação. trab.~·lis
ta a que sejam inerentes ta1s atlv!dades mediante supressão, quando vagarem, ou transformação em cargos integrantes do.s referidos grupos, de acordo
com os critérios estabelecLdos pelo Poder
Executivo.
Art. s.o - Observado o disposto nos
arts. 8. 0 , Inciso III, e 12 da Lei n. 0 5. 645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas
decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do Senado Federal, bem assim,
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. G.o - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973; 152. 0
da Independência e 85. 0 da República. EMíLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid.

Procede à revisão obrigatória dos
proventos dos servidores inativos ciVis da União, bem como aos dios
servidores das autarquias e entidades paraestatais.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional
manteve e eu pr·omulgo, nos termos do
art. 70, § 3.0 , da Constituição Federal, a
seguinte Lei:
Art. 1.0 - O cálculo dos proventos dos
servidores civis da União e, bem assim,
dos s•ervldores das entidades autárquicas
ou paraestatais que se encontram na
!natividade e dos que para ela forem
transferidos será feito à base dos que
perceberam os servidores em atividade,
a fim de que seus proventos sejam sempre a tualizados.
§ 1.0 - Tratando-se de titulares dos
ofícios de justiça que, na atividade, não
percebem vencimentos de cofres públicos, o cálculo dos seus p11oventos, na
!natividade, será feito:

a) para os tabeliães de notas, oficiais. de registras, escrivães das varas de
órfãos e sucessões e da Fazenda Pública,
avaliad·ores, 'depositários judiciais, inventariantes judiciais, tutor e testamenteiro
judicial, à base do que percebe o Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal;
b) para os escrivães das varas cíveis,
varas de família e de registras públicos,
contadores, partidores e liquidante judicial, à base do que percebe o Secretário
de seção do Supremo Tribunal.
§ 2.o _ Os mesmos critérios e referências mencionados no § 1.0 deste artigo
serão adotados para efeito da contribuição a que estão obrigados os aludidos
serventuários, para beneficio de família,
perante o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE).

Art. 2. 0 - As gratificações adicionais
por tempo de serviço Incluídas nos proventos dos servidores !nativos não serão
majoradas em virtude de aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo
da moeda.
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na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de outubro de
1955; 134.o da Independência e 67. 0 da
República. - JOAO CAFÉ FILHO.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Os Projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, Requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 30, de 1974

Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a
tran.scrição, nos Anais do Senado, do diScurso pronunciado pelo ex-Senador Argemiro de Figueiredo, no dia 9 de março
do corrente ano, em Campina Grande,
Estado da Paraíba, quando lhe fai prestada significativa homenagem pelo povo
daquela cidade, erguendo, na Praça Clementina Procópio, uma estátua daquele
exemplar homem público.
Sala das Sessões, em 29 de março de
1974. - Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) De acordo com o art. 234, § 1.0 , do Regimento Interno, o Requerimento será
submetido à Comissão Diretora.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão em turno único, do
Projeto de 'Resolução n. 0 2, de 1974
<apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n ° 5 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 Adamantina <SP)
possa contratar um empréstimo junto à Caixa Econômlca do Estado de
são Paulo, destinado a financiar o
programa viário do munlcipio, tendo

PARECER, sob n.o 6, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldicldade.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer
uso da palavra, declararei encerrada a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam qu·eiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto lrâ à Comissão de Redação.
É

o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 2, de 19'74
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 Adamantina (SP) possa. contratar um
empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado
a. financiar o programa viário do
município.
Art. 1.0 - 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 Federal,
para permitir que a Prefeitura Municipal
de Adamantina, Estado de São Paulo,
possa elevar em Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela
Prefeitura possa contratar empréstimo
com a Caixa Econômica do Estado de
São Paulo, destinado a financiar a execução de obras de pavimentação asfâltica de ruas da cidade, em prosseguimento ao progr&ma de desenvolvimento
do se to r viário do município.
Art. 2.0 -Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
Discussão, em turno únic·o, do Projeto de Resolução n.0 3, de 1974
(apresentado pela Comissão de Eco-
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nomia, como conclusão de seu Parecer n. 0 7, 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 Pedreira (SP)
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato
de empréstimo com a. Caixa Económica do Estado de São Paulo, tendo
PARE'CER, sob n. 0 8, de 1974, da Comissão
- de Constittüç5.o e Justiça, pela
constitucionalidade e j urldlcldade.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer
uso da palavra, declararei encerrada a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto Irá à Comissão de Redação.
É

i
11

i
li.

o seguinte o Projeto aprov.ado:

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 3, 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 a Prefeitura Municipal de
Pedreil·a (SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstilno 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 b68, revigorada pelas de n. 0 79, de
1970, e n. 0 52, de 1972, todas 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 Econômlca do Estado
de São Paulo, destinado a complementar o valor da lndenização a que foi
condenada por sentença judicial pela
desapropriação de um sítio localizado
naquela cidade.

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Esgotada a matéria da pauta.

Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
VIrgílio Távora.
~~R. VffiGíLIO TAVORA (Sem
rev1sao do· orador. ) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ontem, encontrávamo-nos
inscritos para falar sobre os acontecimentos que se desenrolam em nosso Estado, mercê do fenômeno climático a que
não estávamos, digamos, de passagem
muito habituados a sofrer.
'

Ferreiro da maldição, na expressão de
um dos nossos mais renomados escritores, o solo cearense ora se vê às voltas
com seca, era com enchentes devastadoras.
De anteontem a esta parte, nos têm
chegado, de seus mais diferentes rincões,
apelos aflitivos relatando a situação,
realmente grave, em que se encontra a
economia de uma região que este ano
prometia, segundo os da:dos oficiais,
apresentar na história da terra uma
das suas produções maiores.
O baixo Jaguar!be, o centro do Estado, máxime as 21onas de Iguatu, Cariús,
Jucás, Motnbaça e Quixeramoblm, e a
de Sobral, se encontram todos sob a
ação de chuvas Inclementes, que estão a
arrasar toda a produção.
Mais ainda: nas cidades desses diferentes municípios, todas elas ribeirinhas,
as águas causaram, máxime em Iguatu,
Aracat! e Italçaba. prejuízos de monta,
deixando ao desabrigo uma população
que, segundo as folhas de hoje, chega a
50 mil pessoas. Cinqüenta mil vitimas
desabrigadas, sem contar com aquelas
10 mil que o transbordo dos arrolas ribeirinhos de Fortaleza fazem retirar-se
de suas casas, sem ter para onde ir.
O Sr. Ministro d·o Interior, quando de
visita, realizada há dois dias, à nossa
caplta.1, recebeu do Sr. Diretor-Geral
do DNOCS, de autoridades estaduais e
de prefeitos das comunas atingidas um
relatório, que endossamos quanto à veracidade e quanto à gravidade de alguns
itens nele percutidos.
A cidade de Itaiçaba, mártir em matéria de inundações, desta vez recebeu
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De rio seco, na época da estiagem, ·transborda do seu leito e cria verdadeira devastação em seu curso inferior, quando
dos invernos prolongados, como só! ser
o de ag.ora.
Chegamos, neste momento, à convicção de que apenas a ação estadual não
é suficiente para resolver um caso em
que os recursos são minguados perante
a.s necessidades, que são multas.
Para que o Senado tenha idéia de como se acham algumas dessas comunas,
diremos apenas que o ·Sr. Governador
do Estado abriu um crédito especial de
cem mil cruzeiros, quantia que daria
para atender aos primeiros socorros. Mas
.só o Município de Iguatu requereu do
,seu executivo local urna dotação extra,
destinada aos primeiros socorros, da ordem de cento e clnqüenta mil cruzeiros.
A indicação destes dados mostra, efetivamente, que providências urgentes e
sérias do Governo Federal estão a ser
requeridas. E certos estamos de que o
Governo Gelsel, que se inicia com tantas esperanças, debaixo de um clima de
tanto otimlsmo para a Nação, não deixará de atender ao nosso Estado, como
fez, de maneira já tão proficiente, ao
Estado de Santa Catarina.
Era este o registro que desejávamos
fazer, Sr. Presidente, no imperativo de
representantes de uma região tão sofrida. (Muito bem!)

dar uma contribuição racional para minorar os efeitos da calamidade.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex. a
um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS - Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Ruy Carneiro - Não tendo tido
ensejo de manifestar a solidariedade da
Paraíba ao povo de Santa Catarina que está, na verdade, so-frendo o flagelo das inundações - na oportunidade
em que o Senador Antônio Carlos aqui
se pronunciou e relatou o que está ocorrendo no Estado de V. Ex.a, quero, neste
Instante, trazê-la, porque Santa Catarina sempre tem sido solidária com os sofrimentos do Nordeste e da Paraíba,
quando nós não so.fremos inundações,
mas sofremos os efeitos das secas. Quero pedir a V. Ex.a que, por fineza, acolha no seu discurso diante dos sofrimentos do povo catarinense a solidariedade
do povo da Paraíba.
O SR. LENOm VARGAS - Agradeço
a V. Ex. a esta manifestação, por um dos
legítimos representantes do povo da Paraíba, ~tacto que está tradicionalmente,
ao longo de muitos anos, ligado pelo
afeto ao Estado de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador
Lenoir Vargas.

A medida que as águas baixam, a tragédia se cristaliza na constatação dos
danos Irrecuperáveis, até então submersos. São cadáveres de muitos que se julgavam desaparecidos, são os bens materiais de tantos que se arruinarão para
sempre, são os anos de sacrifícios em
poupanças de economias que em horas
se consumiram na fatalidade.

O SR. LENOIR VARGAS- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia de ontem
eu estava inscrito para falar, ma.s os debates e a matéria da Ordem do Dia, em
regime de urgência, consumiram o tempo da sessão e as suas prorrogações.

Na cidade de Tubarão, 80% dos prédios danificados; cerca de 2. 000 destruídos. Em qua.se todo o sul do Estado de
Santa Catarina, o comércio desmantelado e a lndú.strla silenciosa.

Volto hoje, Sr. Presidente, à tribuna
desta Casa. E que outro assunto poderia tratar senão aquele ligado ao drama
que vive Santa Catarina, devastada pelo
flagelo das enchentes, cuja fúria e suas
trágicas conseqüências abalaram a Nação? Relatos sucessivos têm sido feitos
pela Imprensa e pela nossa representação federal na Câmara e no Senado.
Cantatas permanentes têm sido mantidos com as autoridades federais e as possíveis fontes de informação do Estado
barrlga-v.erde, a fim de que se possa

Na zona rural, os rebanhos bovino,
suíno, caprino e as aves dizimados. A
agricultura, arrasada por inteiro. As estrada.s, rodovias e ferrovias, interrompidas no seu tráfego.
Enfim, o tamanho da eatástrofe será
igual ao tamanho da obra de reconstrução. E é nisto que já se está pensando,
através das providências adotadas pelos
governos municipais, estadual e federai.
Confiamos em que todos os que puderem ajudar, cada qual na sua área espe-
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os azares da calamidade.
A Bancada Federal de Santa Catarina,
no dia 27, distribuiu o seguinte pronunciamento, assinado pela representação
de ambos os partidos:
"Os representantes de Santa Catarina no Congresso Nacional, membros das bancadas da ARENA e do
MDB, diante das trágicas c·onseqüências decorrentes da calamidade
que ora atinge várias regiões do Estado, objeto de seus inúmeros e repetidos pronunelamentos no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados,
reiteram, uma vez mais, as solicitações dirigidas ao Governo Federal
para que adote medidas urgentes, no
sentido de apressar o atendimento
das comunidades duramente castigadas, a par da solidariedade que manifestar-' "'1 povo e Governo que represent........
Encarecem com o maior empenho
a colaboração efetiva de todos que
possam contribuir para minorar as
conseqüências do flagelo, principalmente no que toca ao salvamento
das populações isoladas pelas enchentes, na região sul, e ao reparo
dos danos materiais nesta e nas regiões atingidas, como as do Vale do
Tijucas, Vale do Itajaí e norte catarinense.
Ao registrarem a presença em Florianópolls e nas áreas atingidas das
Forças Armadas e do Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia, dirigem
especial apelo aos órgãos dos Governos Federal, estadual e municipais
e aos contingentes auxiliares para
que se unam em estreita colaboração
e, de forma coordenada, providenciem as medidas de emergência que
se fazem Indispensáveis a que se evite maior perda de vidas humanas e,
bem assim, de bens materiais.
Brasília, 27 de março de 1974. - Senadores Antônio Carlos Konder Reis
- Celso Ramos - Lenoir Vargas Deputados Abel Avila - Adhemar
Ghisi - Albino Zeni - Aroldo Carvalho - Cesar Nascimento - Dib
Cherem - Francisco Grillo - Francisco Libardoni - Jaison Barreto João Linhares - Laerte Vieira Pedro Colim - Wilmar Dallanhol."
Hoje, temos a notícia de que o Sr. Presidente da República foi pormenorizada-

. mente Informado da situação, pelos seus
representantes que estiveram em Santa
Catarina por sua determinação.
Já se anuncia que, a par das providências tomadas, o Sr. Ministro da Saúde
também Irá ao Estado, como o fez o Ministro das Minas e Energia, e que o Secretário-Geral do Ministério do Interior
também seguirá para Florianópolls.
Enfim, o Governo Federal não está faltando aos apelos do Estado catarlnense,
e, por certo, os demais órgãos ligados ao
crédito, ao financiamento, à agricultura,
à pecuária, à saúde, à indústria, ao comércio, à educação e ao trabalho darão
a sua parcela de contribuição para minorar, ao menos, esta que foi, talvez, a
maior tragédia em calamidade pública
neste País.
A representação catarinense está toda
a postos para servir.
. . Alguns, mais ligados à zona atingida,
Ja se encontram no Estado. Outros para
lá estão seguindo, enquanto os demais,
aqui na capital da República, mantêm
cantata com as autoridades e estão ao
dispor para o atendimento dos apelos
que da terra possam surgir, num Imobilismo angustiante, mas necessário, já que
todos não podem fazer a mesma tarefa.
E há tarefas que somente alguns podem
realizar.
Nossa admiração está voltada para a
ação dos responsáveis pelo governo dos
municípios atingidos, pela ação do governo do Estado e pela lndormlda providência do Governo Gelsel.
Afora estes executivos responsáveis
pela coisa pública, não encerrarei estas
palavras sem uma prece, um pensamento
comovido para todos os heróis anônimos
que, nestas horas de angústia e de dor,
dão lições fraternas de solidariedade humana, repondo em destaque, em cada
um, aqueles valores que fazem o homem
imagem e semelhança do Criador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Carneiro.
O SR. RUY CARNEffiO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez volto à tribuna para ocupar-me do Nordeste, cumprindo assim o meu dever de

r
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que espero em Deus·seja próspera.e feliz
não multo remotamente.
Tomando conhecimento da acertada
nomeação do ilustre engenheiro José
Llns de Albuquerque para Superintendente da SUDENE, não podia deixar sem
uma palavra de congratulações ao Presidente Ernesto Gelsel e às populações
nordestinas pelo acerto da escolha do
novo dirigente daquele órgão vital para
o progresso da nossa região sofrida e pobre.
Está assim a SUDENE entregue a um
profissional, que até há poucos dias desempenhou a importante função de DIreter do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas, quando demonstrou sobejamente as suas qualidades de
eficiente, operoso e probo administrador,
com entranhado amor à terra nordestina.
Por conseguinte, fiquei profundamente
satisfeito e, como Senador da Paraíba,
me rejubilo intimamente com a felicidade do ato governamental. Desta tribuna
mando as minhas homenagens ao novo
dirigente da SUDENE, bem como minhas
congratulações ao Nordeste, ao povo daquela região, pela escolha desse grande
engenheiro.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. RUY CARNEffiO- Com muito
prazer dou o aparte ao nobre e querido
colega, Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra - Senador Ruy
Carneiro, congratulo-me com V. Ex."
pela ln!clat!va de registrar e exaltar a
escolha do engenheiro José Lins de Albuquerque, ex-Diretor do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas para
Superintendente da SUDENE. Conheço-o
de perto, sei do seu espírito público, da
sua capacidade de administrador, da
sua sensibll!dade política. Espero que S.
Ex." - e não estou aqui jogando pedra
no passado, estava apenas aguardando
a. oportunidade - não repita o que fez
o ex-Superintendente da SUDENE, que,
ao inaugurar a. nova sede daquele órgão,
não teve pelo menos a gentileza de convocar, ou convidar, ou comunicar aos
Senadores do Nordeste o evento.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o
aparte do nobre representante do Leão
do Norte nesta Casa, Senador Paulo

Guerra. V. Ex." ratifica os conceitos com
que inicio minhas palavras a respeito do
ex-Dlretor do DNOCS, o Dr. José Lins de
Albuquerque, que assumiu, há poucos
dias, salvo engano anteontem, a direção
da SUDENE.
Sr. Presidente, a imprensa noticiou que
o Presidente Ernesto Gelsel determinou a
melhoria salarial dos técnicos da
SUDENE, equiparando seus vencimentos
aos de quaisquer outros organismos oficiais.
Essa, uma providência da maior importância, pois, lnlc!almente, porá fim à
grave evasão de técnicos daquela superintendência. Os baixos salários provocaram o fenômeno, técnicos experimentados e de valor deixando, em massa, a
SUDENE para ocupar posições de realce
na empresa privada.
Várias vezes aludi ao problema, desta
tribuna, e, durante o recesso, de! entrevista à imprensa manifestando minha
convicção de que o Presidente Ernesto
Geisel enfrentaria e solucionaria a questão. É o que, com grande satisfação, acabamos de verificar.
A notícia tem, no entanto, significação
muito mais ampla e profunda. Isso porque demonstra, enfaticamente, que o
novo Chefe do Governo está determinado
a refortalecer a SUDENE, prestigiando-a
ao máximo. Essa, uma posição política de
decisiva significação para o Nordeste.
Muitas vezes manifestei, desta tribuna,
minhas inquietações com o processo de
esvaziamento da SUDENE, fonte de sérias preocupações para a minha região.
É que o futuro nordestino está ligado
ao daquela superintendência, o grande
instrumento de ação do Governo Federal
em todo o Nordeste brasileiro.
O povo nordestino há de estar eufórico
com a noticia divulgada pela imprensa,
vendo que o Presidente Geisel, nos primeiros dias de seu Governo, volta suas
vistas para o Nordeste, adotando decisão
que brevemente restabelecerá a SUDENE
do longo processo de esvaziamento a que
vinha sendo submetida.
Ao desprestígio da SUDENE talvez
fosse mesmo preferível extingui-la, o
que, evidentemente, constituíria algo de
terrível para a minha sofrida região, que
o General Ernesto Geisel bem conhece
desde seus tempos de mocidade. Foi a
SUDENE crlnda pelo grande Presidente
Juscelino Kub!tschek de Oliveira, para
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verno Federal no Nordeste, a ser desenvolvida de forma planejada e conjugada
para que a região viesse a ter o máximo
de assistência por parte da União. Não
dispomos de recursos financeiros que
possam ser dispersos e, sobretudo, desperdiçados. Daí, a necessidade de planejamento e ação coordenada, o que foi
bem sentido pelo criador da SUDENE.
Como representante da Paraíba nesta
Casa, considero do meu dever felicitar o
Chefe do Governo por sua deliberação,
que não me surpreendeu, pois esperava e
espero que S. Ex." revigore de toda forma
a SUDENE, capacitando-a a exercer plenamente seu grande papel no desenvolvimento do Nordeste.
O Sr. Paulo Guerra - Permite-me V.
Ex." um aparte?
O SR. R --- CARNEffiO Ex." com saw~iação.

Ouço V.

O Sr. Paulo Guerra - Nobre Senador
Ruy Carneiro, a atitude do ex-Presidente
Médici para valorizar a SUDENE ficou
demonstrada quando S. Ex.", no pique
da seca de 1970, escolheu essa superintendência para traçar as normas de
atendimento aos flagelados da nossa região. O Presidente Médici era homem
preocupado com os problemas nacionais,
e graças a ele o Nordeste não desapareceu naquela hora difícil que atravessou.
Agora, quanto à correção do esvaziamento, o Presidente Geisel já começou
com a substituição do superintendente.
O SR. RUY CARNEmO - Agradeço a
intervenção do meu nobre colega, o vigoroso e brilhante representante de Pernambuco, Senador Paulo Guerra, que me
oferece o ensejo de dizer que, desta tribuna, fiz justiça em 1970 exaltando, calorosamente, a ação humana e patriótica
do Presidente que acaba de deixar a
chefia da Nação.
Homem da Oposição, declarei o benefício excepcional que o Presidente Garrastazu Médici prestou à nossa terra quando, na seca tenebrosa daquele ano, S.
Ex." foi ao Nordeste e, com a sua grande
autoridade de Presidente da República,
determinou providências que só assim
puderam ser executadas. E essas medidas, que foram por mim aqui exaltadas
- e, aliás, por várias vezes -, na ocasião daquela viagem evitaram que o Nordeste do Brasil se tivesse transformado
num caos. Naquela oportunidade, desta

tribuna, declarei aos eminentes Colegas
então presentes neste Plenário da minha
profunda preocupação em realizar uma
viagem à Paraíba, que atravessava aquela seca terrível, sem conhecer nenhuma
providência projetada no sentido de salvar a nossa pobre gente. E a ida do Presidente eu acredito - e, salvo engano, li
também nos jornais - foi desaconselhada, como desaconselharam o Presidente
Juscelino Kubitschek, mas o Presidente
Médici, como aquele, lá compareceu e nos
salvou também do caos. A história se
repetiu quando o Presidente Médici, militar do Rio Grande do Sul, foi ao Nordeste e, com seus próprios olhos e, mais
ainda, com os olhos do coração, sentiu a
desgraça que aquela estiagem sem precedente lavrava no seio do povo nordestino, que, faminto, enlouquecido, corria
de cidade em cidade atrás de trabalho,
para poder sobreviver com as suas famílias.
O Sr. Adalberto Sena permite um aparte?

V. Ex." me

O SR. RUY CARNEffiO - Com muito
prazer, nobre Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - O discurso de
desses em que transparece
o desejo de fazer justiça. Não posso deixar de louvá-lo por ter V. Ex.", por duas
vezes, feito justiça ao Presidente Juscelino Kubitschek, esse homem sobre o
qual paira ainda, infelizmente, um esquecimento compulsório. Muito obrigado
a V. Ex."

v. Ex." é um

O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o
aparte do meu nobre companheiro de
bancada, Senador Adalberto Sena, representante do Estado do Acre, que vem
apenas salientar um dever insignificante
meu, de velho pessedista, de homem que
tem a satisfação e o orgulho de dizer: sou
incapaz de caluniar, de contestar um adversário que não mereça essa contestação
e sou permanentemente vigilante na
exaltação aos meus companheiros, aos
meus correligionários que mereçam os
meus aplausos, ou, então, que solicitem.
a minha defesa numa hora de dificuldade e sofrimento.
Sr. Presidente, quero esclarecer que o
aparte do nobre representante de Pernambuco me permite renovar, porque
também o tempo passa, a justiça que fiz
ao Presidente Emílio Garrastazu Médlcl.
Jamais, como Senador, como brasileiro,
como paraibano, esquecerei a conduta
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Como ia dizendo, tenho esperança,
com o atual Governo, que a SU1,?ENE
se revigore, Inclusive com a corregao de
distorções e falhas existentes, nao por
culpa da SUDENE, mas do próprio Governo Federal, tal como se dava no tocante à irrigação e a todo o setor primário de nossa frágil economia.
Voltarei ao assunto com mais vagar.
Hcje, desejo apenas aplaudir a acertada
decisã·o do Presidente Ernesto Geisel, e o
faço porque no meu pronunciamento durante o recesso repisava, pelo conhecimento que tenho das qualidades do atual
Presidente da República - a quem conheço e de quem sou amigo desde o seu
tempo de tenente, quando S. Ex." na
Paraíba foi Secretário da Fazenda do
governo probo de Gratulíano de Brito -,
as suas qualidades, sabendo do seu amor
entranhado pela nossa região. Com a sua
ln teligência e cultura, pode, melhor agora, amar aquela terra que o acolheu ~ o
aplaudiu quando lá exerceu as funçoes
que já mencionei.
O Sr. Virgílio Távora - Permite-me
V. Ex." um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Pois não.
Com muito prazer, Senador.
O Sr. Virgílio Távora- Ouvimos at~n
tamente o discurso de V. Ex." e permltimo-nos a ele trazer uma ac)lega: o Nordeste está de parabéns P.ela escolha qe
José Llns. O Senador Jose Sarney e nos
somos abs·olutamente suspeitos para falar, pois foi nosso Secr~tário, tanto no
Ceará como no :Maranhao.
Mas estamos à vontade para proclamar que, se pelo conjunto de nomeações
feitas há de se louvar, de um lado, o
gabarito das pessoas escolhidas, há também de se ressaltar que pela vez primeira
temos os responsáveis maiores dos órgãos
que têm sobre seus ombros o encargo do
desenvolvimento da região com idéias
semelhantes sobre o mesmo. Figuras das
mais ilustres passaram (como o foram)
pela dlreção do DNOCS, do Banco do
Nordeste e da SUDENE, mas quase como
uma constante havia, no trato do problema nol'destlno, por par.te de cada uma
dessas pessoas uma concepção diferente
de como a região demarra para o progresso. Pela vez primeira -:- e Isto ~ motivo de júbilo para a reglao -, nos temos Nllson Holanda Craveiro, José Os-

valdo Pontes e José Llns de Albuquerque,
todos três amigos e com a mesma opinião
sobre a problemática da nossa região.
Era o admlniculo que desejávamos trazer
ao formoso discurso de V. Ex.o., dizendo
que realmente tivemos sorte e multa.
Acaso, é de se achar que não? Julgamos
que as escolhas foram feitas levando em
conta principalmente esse handicap negativo que por tanto tempo a nossa região sofreu, de ter, repetimos, à frente
desses órgãos grandes administradores,
mas que geralmente não se afinavam na
apreciação do problema, que era o do
nosso desenvolvimento.
Eram estas as palavras que gostariamos de aduzir àquelas com que tão brilhantemente V. Ex.a saúda a !da de José
L!ns para a SUDENE, escolha para nós,
suspeitisslmos que somos, a melhor que
o Presidente Ernesto Geisel poderia fazer. E o fazemos como subsídio para
que, futuramente, nos Anais desta Casa
conste o que pensamos e o que julgamos
do C·onjunto das escolhas feitas para o
desenvolvimento de nossa região se apresentar homogêneo e generalizado.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeç~,
sensibilizado, a intervenção do nobre LIder da ARENA.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me permite um aparte?

O SR. RUY CARNEIRO - Só um minuto, Senador.
Agradeço ao nobre Senador Virgílio
Távora, especialmente porque S. Ex.a
vem - como o fez há pouco o Senador
Paulo Guerra - avivar minha memória,
para que ratifique melhor meus ·conceitos
sobre o ato do Presidente nomeando o
novo dirigente da SUDENE, e, também,
aproveito o ensejo para congratular-me
com o Chefe da Nação e com o Nordeste
pelas acertadas escolhas do novo Dlretor
do DNOCS, Dr. José Osvaldo Pontes, e
do Presidente do Banco do Nordeste, Sr.
N!lson Holanda Craveiro, formando, assim, uma poderosa equipe de grandes
administradores para melhor se concretizar o soergulmento do Nordeste.
Ouço, agora, o aparte solicitado pelo
nobre Senador Paulo Guerra.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RUY CARNEIRO - Desculpeme, Sr. Presidente. Estou vendo o sinal
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o aparte do nobre Colega.
renúncia por ter sido designado por S.S.
o Papa Paulo VI Arcebispo de Aracaju,
O Sr. Paulo Guerra - SOlicitei o apar- ao mesmo tempo em que era convocado
te a V. Ex." para fazer um aditivo ao para Integrar a cúpula da Conferência
que foi dito pelo eminente Vice-Líder, Nacional dos Bispos do Brasil, como
Senador Virgílio Távora. Entendo que membro da Comlssã,o Episcopal de Pasnão é a primeira vez que coincide, não toral. Essa sobrecarga, que bem mostra
é a primeira vez que se repete a coinci- o zelo apostólico do Arcebispo de Aradência, pois isso já aconteceu no GQver- caju, bem como o quanto é considerado
no passado, quando dirigia a SUDENE na hierarquia da Igreja Católica, o imo General Euler Bentes Monteiro - e, pedia de prosseguir prestando serviços
diga-se de passagem, o maior Superin- valiosos à educação em nosso País. Hatendente que aquele órgão teve oportu- bituado a bem cumprir seus de'V'eres,
nidade de conhecer. Já havia esse mesmo quer apostólicos, quer de cidadão, D. Lupropósito quando o economista Rubens ciano Duarte não quis permanecer
Costa estava à frente do Banco do Nor- ocupando um dos lugares do Conselho
deste, e, salvo engano, o Coronel Forte~ Federal de Educação sem que pudesse a
Batista, atual Diretor-Geral do DNER, a ele dedicar-se o quanto julgava necesfrente do DNOCS.
sário.
O SR. RUY CARNEffiO - Sr. PresiFoi, assim, com regozijo que vimos dente, está cumprida minha missão.
e conosco o povo serglpano - D. Luciano
ser nomeado, por decreto de 12
Vou concluir agradecendo, mais uma Duarte
do
corrente
mês, pelo eminente ex-Prevez, o aparte do nobre representante de sidente Garrastazu
Médlci, para exercer
Pernambuco, Senador Paulo Guerra, que novo mandato, de seis
anos, como memme dá oportunidade também de dizer bro do Conselho Federal
de Educação. A
que, Indiscutivelmente, o General Eul~r nomeacão foi feita conforme
indicação
Bentes Monteiro foi um dos maiores dl- do Exmo. Sr. Jarbas Passarinho.
rigentes da SUDENE. E, se ele tivesse
sido nomeado novamente para a
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me
SUDENE eu estaria aqui, desta tribuna, honra com um aparte?
fazendo 'a mesma exaltação que esta~
fazendo pela escolha do engenheiro Jose
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
Lins de Albuquerque.
multo prazer, eminente Senador Eurico
Reafirmo minha certeza de que novas Rezende.
deliberações virão logo em benefício do
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." sabe
Nordeste, na correção e atuallzaçã,o da que, em virtude de ter criado e estar
ação conjugada do Gilverno Federal na mantendo uma obra educacional em Braárea - tal como inúmeras vezes recla- sília, tenho contato freqüente com o Conmei desta tribuna.
selho Federal de Educação e conheço
Muito obrigado a V. Ex.", Sr. Presi- perfeitamente a aplaudida diversificadente. Peço escusas pela demora. (Muito ção de recursos humanos erigidos naquele colegiado em conselheiros, e posso dar
bem!)
meu testemunho de que entre os mais
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) ilustres, competentes e destacados figura,
Concedo a palavra ao nobre Senador sem dúvida alguma, D. Luciano, objeto
Lourival Baptista.
da sua homenagem. Portanto, nesse gesto, esteja certo de que Interpreta o penO SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. samento da Casa.
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro
de novembro de 1971, comentei, desta
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou
tribuna, o afastamento de D. Luciano multo grato a v. Ex.", eminente Líder
José Cabral Duarte do Conselho Federal Senador Eurico Rezende, por esse depoide Educação, renunciando a tr~s anos de mento que muito honra meu discurso.
seu mandato como membro daquele alto
colegiado, ao qual vinha pr~stando releContinuo, Sr. Presidente.
vantes serviços. LI, na ocaslao, carta que
Nascido em Aracaju, de cujo arcebiso então Ministro Jarbas Passarinho hoje nos honrando, aqui, com sua pre- pado é titular, D. Luciano Duarte estará
sença - remetera a D. Luciano manifes- de novo prestando relevantes serviços ao
Brasil, em setor de tão alta significação
tando seu pesar pela sua renúncia.
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pela qual expresso, hoje, meu contentamento com o ato do Presidente Méd!c!,
felicitando nosso colega nobre Senador
Jarbas Passarinho por mais essa fellz indicação do Arcebispo de Aracaju para integrar, novamente, o Conselho Federal de
Educação.
O Sr. Benjamin Farah - Permite-me
V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
muito prazer, eminente Senador.
O Sr. Benjamin Farah - Antes que
V. Ex. a se adiante em seu pronunciamento, quero expressar minha satisfação de
ouvi-lo. Em aditamento ao que disse o
nobre Senador Eurico Rezende, de que
V. Ex." interpreta o pensamento da Casa,
na verdade, sua afirmação vem ao encontro de nossos sentimentos: é o pensamento da Casa, é o pensamento da
ARENA e o pensamento, também, do
MDB. Trata-se, em verdade, de um grande prelado e grande educador, que em
boa hora retorna ao Conselho l:<,ederal de
Educação. D. Luciano José Cabral Duarte
é um daqueles grandes instrumentos do
Ministério da Educação e Cultura e vai
prestar serviços inestimáveis à cultura
deste País, o que para nós, cristãos, constitui motivo de tranqüi11dade, porque é
realmente um respaldo essa orientação
que vem dos ensinamentos do Pregador
da Gallléia. Precisamos incutir em nossa
juventude um pouco do cristianismo; não
podemos deixá-la sem horizontes; é preciso enquadrá-la dentro desses ensinamentos, para que ela possa servir ao Brasil de hoje, ao Brasil do futuro, sobretudo
ao Brasil grande com que todos nós sonhamos!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou
multo grato a V. Ex.a, eminente Senador
Benjamin Farah, por esse aparte que
acaba de dar ao meu discurso. Seu depoimento, como Senador, ex-Deputado e
educador, vem dizer da razão de ser
deste pronunciamento que fazemos, na
manhã de hoje, referente ao grande bispo, ao grande educador que é D. Luciano
José Cabral Duarte.
O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador Lourlval Baptista, concede-me
V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com
multo prazer, eminente Senador Jarbas
Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Ouço com
muita alegria o ·seu discurso, e também
porque fui citado três vezes no decorrer
de sua oração. Quero declarar que considero um dos privilégios mais admiráveis para mim, decorrentes da minha
gestão no Ministério da Educação e
Cultura, o conhecimento de D. Luci:mo
José Cabral Duarte. Tive a honra de ser
saudado por S. Ex.a Rev.rna quando fiz
a primeira visita ao Conselho Federal de
Educação. E desde Jogo verifiquei que
estava em face de um dos mais primorosos oradores de língua portuguesa.
Mais tarde, acompanhei-lhe a atuação
no CFE. Vi-lhe o gesto admirável de renunciar ao seu mandato de sete anos,
porque se considerava impossibilitado de
servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Até aqui, isso ficou em silêncio, mas me
parece que é precisamente o momento
azado para se dizer esta verdade: o
eminente Presidente Médici, que tinha
e tem por D. Luciano um alto apreço,
decidiu não preencher-lhe o lugar do
Conselho Federal, vago.
E, ao fim do mandato do Presidente
Médicl, tive a alegria de verificar que
D. Luciano, que deixara a função eclesiástica que o incompatibilizara com o
exercício de Conselheiro Federal de
Educação - incompatibilizara pelo seu
próprio critério, porque não havia qualquer impedimento legal -, fora reconduzido.
Faz V. Ex." um elogio absolutamente
justo e justificado. E mais ainda, que
eu gostaria de aduzir: ao lado do eminente educador que é D. Luciano, ao
lado do prelado admirável que ele é, do
homem cuja voz se eleva nas reuniões
da. CNBB, sempre com ponderação, sempre com a meditação própria das palavras que profere, ao lado de tudo isso,
eu gostaria de salientar - se V. Ex.e. e
a Casa me permitem - o papel que D.
Luciano de3empenhou à frente do Movimento de Educação de Base - movimento que vinha de um desvirtuamento
daqueles chamados "progressistas" da
Igreja, que se colocaram, em determinado momento, alguns deles, em posição
esdrúxula de aliança com os marxistas.
Esse movimento encontrou em D. Luciano José Cabral Duarte o condutor admirável, que colocou precisamente no lugar
certo o Movimento de Educação de Base.
Tive a alegria de, como Ministro da
Educação e Cultura, fazer alguns convênios com D. Luciano. Se não me falha
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Educação de Base, e o deixou com dezenove sistemas nacionais. Portanto,
nesta oportunidade, que para mim é tão
grata, de chegar ao Senado e ouvir esse
elogio àquele que foi objeto de nossas
homenagens, associo-me ao discurso de
V. Ex.a, para dizer que vejo em D. Luciano J·osé Cabral Duarte um dos mais
admiráveis braslleiros contemporâneos.

,!

laboração do Ministério da Educação e
Cultura" por decreto do saudoso ex-Presidente Castello Branco.
Naquela ocasião, D. Luciano José Cabral Duarte falou perante os Secretários
de Educação de todo o Brasil, expressando sua gratidão ao Ministro Jarbas
Passarinho pela obra revolucionária que
realizou à frente do MEC. Expôs a situação difícil em que encontrara o Movimento de Educação de Base, sob sua presidência, demonstrando, depois, o quanto o movimento tem-se expandido, para
o bem de nossa Pátria, num esplêndido
trabalho de colaboração entre a Igreja
Católica e o Govemo Federal.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eminente Senador Jarbas Passarinho, o depoimento dado por V. Ex.a neste momento a esta Casa enche-me de alegria;
enche-me de alegria por ouvir de um
Conforme as informações prestadas
homem experimentado como V. Ex.a,
por
seu Presidente, o Movimento de
um homem que dignificou o cargo de
Educação
de Base atua, somente no
Ministro da Educação e Cultura e honra o mandato de Senador, pensamento Nordeste e na Amazônia, com as sea respeito "'" meu Arcebispo D. Luciano guintes unidades de trabalho de educaJosé Cab_ ... Duarte, seu e.migo e seu ção de adultos: Amargosa, no Estado da
admirador. V. Exa faz com que este meu Bahla; Aracaju, Estância e Proprlá, no
pronunciamento seja enriquecido pelo Estado de Sergipe; Natal, Moc;oró e
depoimento de um homem que conhece Caicó, no Estado do Rio Grande do Noros homens do nosso País. V. Ex.a falou te; Fortaleza, Crato, Sobral, Limoeiro do
também de um assunto ao qual eu irh Norte, Tinguá e Itapipoca, no Estado
referir-me quando fui interrompido pelo do Ceará; Teresina e Floriano, no Eseminente Senador Benjamin Farah e tado do Piaui; Bragança, Santarém,
que agora t~ago ao conhecimento da Monte Alegre, Marabá e Conceição do
Araguaia, no Estado do Pará; Manaus,
Casa.
Tefé, Manacapuru, Coar!, Fonte Boa e
Sr. Presidente, não poderia, nesta Parintins, no Estado do Amazonas;
oportunidade, deixar ele aludir a outro Cuiabá e Campo Grande, no Estado de
acontecimento de profunda significação Mato Grosso, e, finalmente, São Paulo
para Sergipe e o Brasil, que envolve as de Olivença, também n<1 Amazonas, no
grandes figuras de D. Luciano Duarte e Alto Solimões, na fronteira do Brasil
de nosso estimado Colega Senador Jar- com a Colômbia, região distante e que
bas Passarinho.
apenas tem tido amparo e assistência
por parte de nossas Forças Armadas e
No dia 15 de fevereiro passado, o ex- dos missionários.
Ministro da Educação e Cultura encerrou em Natal, no Rio Grande do Norte,
Sr. Presidente, nesta Casa, como em
um encontro dos Secretários de Educa- todo o País, todos têm conhecimento da
ção de todos -os Estados brasileiros. Na obra realizada no Ministério d<t En"r.<treunião de encerramento, o Ministro ção e Cultura pelo nosso nobre colega
Jarbas Passarinho firmou c-onvênio com Jarbas Passarinho. Aqui, numerosas veo Movimento de Educação de Base, pre- zes tivemos, todos, oportunidade de cosidido por D. Luciano José Cabral Duar- mentar e exaltar as Inúmeras realizate, destinando recursos da ordem de três ções do MEC no Governo do eminente
milhões de cruzeiros - parte de um con- Presidente Garrastazu Médlci.
vênio global de oito milhões de cruzeiDesejo, porém, destacar esse trabalho
ros - a esse movimento da Igreja Católica, concebido e organizado com a pioneiro que o Movimento de Educação
elevada finalidade de contribuir para a de Base e o MEC realizaram em regiões
causa do ensino e da educação em re- tão distantes e, não raro, abandonadas,
giões as mais distantes e necessitadas levando a milhares de brasileiros que
de nosso Pais. É de se recordar que o habitam naquelas paragens o esforço
Movimento de Educação de Base, dirigi- de educação e ensino concebido e desendo pela Conferência Nacional dos Bispos volvido no Governo Médicl como parte
do Brasll, foi considerado "órgão de co- fundamental para a arrancada de trans-
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executada em regiões pobres e tão distantes, ainda desconhecidas por tantos,
a despeito do colossal trabalho de Integração nacional - do qual o Movimento de Educação de Base é parte de
evidente Importância.
Nem mesmo aquelas populações que
enfrentam vida áspera no Isolamento e
na distância de nossas fronteiras com a
Colômbia ficaram esquecidas.
Grande minha satisfação, por ver que
trabalho tão árduo e patriótico é realizado com a decisiva colaboração de um
ilustre serglpano, D. Luciano Cabral
Duarte, Arcebispo de Aracaju, estimado
pastor do povo sergipano. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. !'RESIDENTE (Adalberto Sena)
- Não há mais oradores inscritos.
Lembro ailS Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão Solene a realizar-se hoje, às
15 horas, e destinada a comemorar o
10.0 aniversário da Revolução de 31 de
Março de 1964.

Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a presente Sessão, designando
para a próxima, a realizar-se no dia 1.o
de abril de 1974, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 19, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Flávio Brltto, requerendo transcrição nos Anais do Senado do discursil
de posse do Ministro Alysson Paulinelli.

Discussão, em turno único, da redação
final (apresentada pela Cilmissão de Redação como conclusão de seu Parecer n.o
35, de 1974) do Projeto de Lei do Senado n. 0 9, de 1974 (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.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 35
minutos.)

